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Geachte mevrouw Van Bers-Roelands,

In uw brief van 31 december 2020 stelt u diverse vragen over de Regeling Reductie 
Energiegebruik (RRE). Hieronder treft u onze beantwoording.

In de regio en breed verspreid in Nederland hebben gemeentebesturen gebruik gemaakt 
van de Regeling Reductie Energieverbruik van de Rijksoverheid.

De woningeigenaren van de gemeente Roosendaal ca. ontvingen afgelopen periode van het 
gemeente Roosendaal twee waardebonnen ad 6 70,00 voor respectievelijk de aanschaf van 
Ledlampen en isolatiemateriaal.

Door de Regeling Reductie Energieverbruik is het mogelijk om huiseigenaren te stimuleren 
tot kleine energie sparende maatregelen in huis waardoor de C02 reductie werd bevorderd, 
zoals het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrippen of het aanbrengen van LED 
lampen. De aanvragen door de gemeenten konden tot 14 november 2019 worden 
ingediend.

Uit de publicatie daarover van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn forse 
bedragen aan de gemeenten vergoed, https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rre

Enkele voorbeelden:

Roosendaal 
Rucphen 
Bergen op Zoom 
Goes
Hoekse Waard
Etten-Leur
Woensdrecht

6 1.082.948,00 
6 131.726,00 
6 342.100,00 
63.546.000,00 
6 448.000,00 
61.064.741,00 
6 258.181,00

Postadres: Postbus 6,4650 AA Steenbergen 
Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen BrabantseWal Steenbergen, de waterrijke gemeente op de Brabantse Wal.

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167. stuur een e-mail via info@Eemeente-steenbergen.nl of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl
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De gemeente Steenbergen ontbreekt in deze opsomming. Collega raadslid J. Veraart van de 
fractie van Gewoon Lokaal heeft hier in het verleden ook al eens aandacht voor gevraagd, 
maar niet duidelijk is waarom de gemeente Steenbergen geen gebruik heeft gemaakt van 
deze regeling. De fractie van de Volkspartij verzoekt het college daarom de navolgende 
vragen te beantwoorden.

1. Heeft de gemeente Steenbergen zich aangemeld om in aanmerking te 
komen voor een subsidie uitkering op grond van de genoemde regeling?
Nee, wij hebben geen aanvraag ingediend voor de RRE.

2. Indien dat het geval was, welke reactie werd daar op ontvangen?
Zie het antwoord op vraag 1. Wij hebben geen aanvraag ingediend voor de 
RRE.

3. Indien dan niet het geval was, wat is dan de reden om geen aanvraag in 
te dienen?
Gemeenten konden in de periode van 9 oktober 2019 tot en met 14 november 
2019 een aanvraag indienen. De aanvraag diende een plan te bevatten om het 
energiegebruik in minimaal 1.000 koopwoningen te verminderen voor 1 
januari 2021. Het was voor ons niet mogelijk om tijdig een plan te ontwikkelen 
dat aan deze voorwaarden voldeed. Per 1 oktober 2019 is namelijk onze 
nieuwe beleidsmedewerker duurzaamheid gestart. De aanvraagperiode bleek 
te kort te zijn om tijdig een netwerk op te bouwen en contacten te leggen met 
relevante stakeholders.

4. Heeft over deze subsidiemogelijkheden bestuurlijk dan wel ambtelijk 
overleg plaats gevonden in enig regionaal overleg dan wel met de 
gemeenten in de regio die wel een bedrag hebben ontvangen. Zo ja, wat 
is besproken en wat was de conclusie?
De mogelijkheid om een aanvraag in te dienen is ter sprake gekomen in 
regionale overleggen, maar is echter niet gezamenlijk opgepakt. Wel hebben 
wij naar aanleiding van de toezegging van wethouder Baartmans - om na te 
gaan welke gemeenten wel een aanvraag hebben ingediend en hoe zij dat 
gedaan hebben - contact opgenomen met diverse gemeenten uit de regio. De 
conclusies hiervan kunt u terugvinden in raadsmededeling RD2100019.

5. Kan de gemeente Steenbergen alsnog een aanvraag indienen voor deze 
regeling?
Wij kunnen geen aanvraag meer indienen voor de RRE. Wel hebben wij op 16 
november 2020 een aanvraag ingediend voor de Regeling Reductie 
Energiegebruik Woningen (RREW). De RREW is een vervolg op de RRE.

Binnen acht weken zouden wij een reactie ontvangen op onze aanvraag. Na 
telefonisch geïnformeerd te hebben naar de stand van zaken, hebben wij op 
maandag 11 januari 2021 een bericht ontvangen van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) over uitstel van de beslistermijn. De RVO heeft 
hierin aangegeven dat de beoordeling van onze aanvraag helaas vertraging 
heeft opgelopen en dat er uiterlijk 8 maart 2021 een beslissing wordt genomen 
op onze aanvraag voor de RREW.
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6. Welk bedrag verwacht u dan voor de gemeente Steenbergen te kunnen 
ontvangen?
Het totale aangevraagde bedrag bedraagt C 137.066,99.

7. Kunnen de inwoners van de gemeente Steenbergen, met name de 
huiseigenaren, na ontvangst van een dergelijke subsidie alsnog rekenen 
op een soortgelijke geste als in de gemeente Roosendaal ca is gedaan?
Eigenaren van een koopwoning, huurders en minima zijn de doelgroepen die 
wij in onze aanvraag RREW hebben opgenomen. Als onze aanvraag wordt 
toegekend, zullen wij onder meer een cadeaubonactie voor al deze 
doelgroepen uitvoeren. Deze cadeaubon kan worden ingezet voor kleine 
energiebesparende maatregelen zoals ledlampen en radiatorfolie.

Eigenaren van een koopwoning kunnen momenteel deelnemen aan de 
collectieve inkoopactie isolatie die wij in samenwerking met het Regionaal 
Energieloket organiseren. Ook kunnen zij gebruik maken van de gemeentelijke 
stimuleringslening voor verduurzaming van de woning.

8. Indien dat laatste het geval is, wanneer verwacht uw college tot 
uitvoering over te kunnen gaan?
Indien onze aanvraag toegekend wordt, verwachten wij vanaf april 2021 tot 
uitvoering over te kunnen gaan. De planning zal bij toekenning nader 
geconcretiseerd worden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de bí

XP. de
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