~

VDG
~
Ministerie van Binnenlandse

VERENIGING VAN
DRENTSE GEMEENTEN

Zaken en Koninkrijksrelaties
Drs. K.H. Ollongren
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Zuidwolde, 12 januari 2021
Betreft: regeling RRE en RREW

VFG
,
,
¥

Geachte mevrouw Ollongren,

vereniging van
friese gemeenten

In 2019 heeft het kabinet de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
ingesteld, gericht op het stimuleren van kleine
energiebesparingsmaatregelen bij huiseigenaren. Gemeenten konden
individueel of in gezamenlijkheid een specifieke uitkering aanvragen. De
twaalf Drentse gemeenten, verenigd in het Drents Energieloket (DEL),
hebben een succesvolle aanvraag ingediend en voeren nu een gezamenlijk
programma uit met vouchers, collectieve inkoop, energiecoaches en
energieadvies. Dat doen we ondersteund door een gecoördineerde
communicatiecampagne onder de slogan 'Haal de warmte in huis'. De
regeling heeft een enorme impuls aan het DEL gegeven. Inmiddels is 10% van
alle Drentse huiseigenaren actief betrokken bij het DEL, en vinden er overal in
de provincie grote en kleine projecten plaats.
De beperkingen die de Corona-pandemie heeft meegebracht hebben geleid
tot een aantal bijstellingen, met name bij de activiteiten die door lokale
initiatieven worden uitgevoerd. Via RRE konden energiecoöperaties en
andere lokale initiatieven in hun wijken en dorpen aan slag met een
persoonlijke aanpak. Die aanpak is vervallen, fysieke bijeenkomsten, pop-up
stores en andere zijn geschrapt en vervangen door andere vormen. Dit heeft
het nodige tijdverlies met zich meegebracht, zeker bij vrijwilligersorganisaties
als lokale energie-initiatieven.
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In oktober 2020 heeft u een vervolg op de RRE vastgesteld, de RREW.
Inhoudelijk heeft de regeling hetzelfde doel, maar de regeling is nu ook
gericht op huurders. Belangrijke andere verschillen is het principe 'wie het
eerst komt die het eerst maalt' bij de aanvragen, en de eis dat gemeenten
individueel aanvragen. Een gezamenlijke aanvraag is niet mogelijk,
samenwerking kan alleen door afspraken buiten de regeling om.

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde
Telefoon
0528 - 291 529
0640707109
E-mail
secretariaat@vdgdrenthe.nl
Internet
www.vdgdrenthe.nl

Provinciale afdeling van de

@!)

Een van de leerpunten uit de tussentijdse evaluatie van de RRE was het
bieden van meer tijd voor het indienen van aanvragen. Door behandeling op
volgorde van binnenkomst, zonder eindtermijn, is in theorie aan dit punt
tegemoetgekomen. Echter, de combinatie van eisen en het relatief beperkte
beschikbare budget hebben precies het omgekeerde effect gehad. Alle
gemeenten, ook de Drentse, hebben in grote haast aanvragen ingediend. In
het geval van Drenthe hebben enkele gemeenten door het ontbreken van de
mogelijkheid van een gezamenlijke aanvraag afgezien van indiening.
Daarnaast was in het geval van Drenthe een gecoördineerde aanpak een stuk
lastiger, door het indienen van twaalf aanvragen in plaats van één. Het gevolg
is dat de succesvolle gezamenlijke aanpak beperkt kan worden voortgezet.
De regeling was binnen enkele dagen overtekend, met inmiddels naar wij
hebben begrepen meer dan € 40 mln. RVO geeft aan dat te laat ingediende
aanvragen 'waarschijnlijk' worden afgewezen. Op dit moment is nog niet
bekend welke gemeenten een uitkering gaan krijgen.
Daarnaast is ons opgevallen dat RVO aan de aanvragen een aantal eisen heeft
gesteld die niet in de regeling staan. Een voorbeeld is een motivatie van de
C02-reductie per maatregel. Uiteraard onderschrijven wij een goede
verantwoording, maar de kracht van de RRE, een eenvoudige en
doeltreffende regeling, wordt hiermee tenietgedaan.
Namens alle partners in het Drents Energieloket: de twaalf Drentse
gemeenten, provincie Drenthe, Bouwend Nederland, TechniekNl en de
Natuur- en Milieufederatie Drenthe geven wij u het volgende in
overweging.
Verleng de uitvoeringstermijn van de RRE, met zes maanden. Zo kunnen ook
de Drentse gemeenten het succesvolle programma goed afmaken. Dit komt
de kwaliteit van de projecten, met name de lokale en sociale kant ervan, en
daarmee de impact op de verduurzaming, sterk ten goede. De regeling is een
enorme stimulans voor energiecoöperaties en andere initiatieven, die
vanwege corona juist in de laatste periode hun activiteiten gaan uitvoeren.
Verhoog het beschikbare budget van RREW. We zouden het bijzonder spijtig
vinden dat de succesvolle aanpak van het afgelopen jaar geen voortgang kan
vinden door een aantal financiële en subsidietechnische keuzes. De Drentse
gemeenten blijven graag aan de slag met de uitvoering van RRE en andere
trajecten, zoals de RES en de warmtetransitie.
Overweeg een simpele verantwoordingssystematiek, vergelijkbaar met RRE.
Zo worden onnodige administratieve lasten voorkomen.
We hopen dat u gehoor geeft aan bovenstaande verzoeken en zien uw
reactie graag tegemoet.
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Mede ondertekening
Deze brief is toegespitst op de situatie in Drenthe. Inhoudelijke wordt deze
brief volledig ondersteund en mede ondertekend door het bestuur van de
VNG Overijssel en de portefeuille Klimaat & Energie van de Verenging van
Friese Gemeenten.
Met vriendelijke groet,
Namens de Drentse wethouders,

B.J. Bouwmees
Voorzitter VD

Namens het bestuur van de VNG Overijssel,

Martijn Dadema
Voorzitter

Namens de Friese wethouders,
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Bert Wassink
Voorzitter VFG portefeuille Klimaat & Energie
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