
 

 

Deelverordening Reductie Energiegebruik  
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw 
 
gelezen de Regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik van 3 oktober 2019 van de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;  
 
gelet op artikel 2 lid 2 van de Algemene Subsidie Verordening gemeente Maasgouw 2017  
 
BESLUIT: 
 
vast te stellen de 

 

Deelverordening Reductie Energiegebruik  
 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
Voor de toepassing van deze deelverordening wordt verstaan onder: 
a. Aanvrager: een woningeigenaar tevens bewoner van een bestaande woning gelegen binnen de 

gemeentegrenzen van de gemeente Maasgouw die een subsidieaanvraag doet in de zin van deze 
deelverordening. 

b. Duurzaamheidsmaatregel of maatregel: energiebesparende maatregel zoals omschreven in bijlage 1 
bij deze deelverordening. 

c. Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 
2020 beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens de Deelverordening Reductie 
Energiegebruik. 

d. Energievoucher: de financiële bijdrage (subsidie) van  

€ 70 ,- per woning voor op het moment van aanvragen reeds aangeschafte of reeds uitgevoerde 
(duurzaamheids)maatregel(en). 

 
Artikel 2 Doelstelling deelverordening 
Deze deelverordening heeft tot doel uitvoering te geven aan de Regeling specifieke uitkering reductie 
energiegebruik door op aanvraag een eenmalige subsidie te verstrekken voor maatregelen die tot 
hebben om de CO2 –uitstoot te verlagen door reductie van energiegebruik in woningen in particulier 
eigendom in eigen gebruik.  
 
Artikel 3  Subsidiecriteria 
Aan verkrijging van de energievoucher op grond van deze deelverordening zijn de volgende criteria 
verbonden: 

1. de aanvraag heeft betrekking op een woning kadastraal gelegen in de gemeente Maasgouw; 

2. de aanvraag heeft betrekking op een voor permanente bewoning bestemde en permanent; 

bewoonde woning die beschikt over een eigen toegang, een eigen keuken, eigen douche en wc; 

3. de woning waarop de aanvraag betrekking heeft, is opgeleverd voorafgaand aan de datum van 

de subsidieaanvraag; 



 

 

4. de aanvraag heeft betrekking op een maatregel zoals genoemd in Bijlage 1 bij deze 

deelverordening; 

5. de kosten van de maatregel of van de maatregelen tezamen bedragen ten minste € 70 inclusief 

BTW; 

6. de maatregel(en) waarop de aanvraag ziet moet(en) zowel uitgevoerd als  betaald zijn in de 

periode tussen 1 februari 2020 en 31 december 2020. 

7. per woning kan slechts één energievoucher worden verkregen; 

8. de aanvraag heeft betrekking op een maatregel die direct bij plaatsing/uitvoering  eigendom 

wordt van de aanvrager. Maatregelen die niet in eigendom worden verkregen vallen buiten de 

regeling.  

Artikel 4 Hoogte van de subsidie en subsidieplafond 
1. Een subsidie op grond van deze deelverordening bedraagt € 70 per woning 

2. Het college kan in totaal ten hoogste € 70.000 aan subsidies in het kader van deze 

deelverordening verstrekken.  

 

Hoofdstuk 2 Procedure van aanvragen, verlenen en vaststellen energievoucher 
 
Artikel 5 Aanvraag energievoucher  

1. De aanvrager dient een aanvraag in voor een energievoucher middels het daartoe beschikbaar 

gestelde digitale aanvraagformulier op www.duurzaambouwloket.nl. Op het aanvraagformulier 

worden de volgende gegevens vermeld:  

a. naam en het adres van de aanvrager; 
b. emailadres van de aanvrager; 
c. telefoonnummer van de aanvrager; 
d. omschrijving van de maatregel(en) waarvoor een energievoucher wordt aangevraagd; 
e. ondertekening van de aanvrager (sms verificatie); 
f. bankrekeningnummer van aanvrager. 

2. Bij het aanvraagformulier wordt een kopie betaalbewijs (factuur plus bankafschrift of bon) 

gevoegd waaruit blijkt dat de maatregel(en) is/zijn uitgevoerd. 

Artikel 6 Procedure verlenen en vaststellen energievoucher  
1 Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag energievoucher binnen 5 werkdagen. 
2 Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag 

energie voucher. 
3 Het college kan deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken.  
4 Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing 

noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een 
termijn van 4 weken aan te vullen.  

5 Indien de aanvraag niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn is aangevuld, besluit het 
college binnen vier weken tot het buiten behandeling laten van de aanvraag.  

6 Het college handelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst af.  
7 Het besluit tot vaststelling van de energievoucher vindt tegelijk met het besluit tot verlening 

ervan  plaats.  
 
  

http://www.duurzaambouwloket.nl/


 

 

Artikel 7 Afwijzen aanvraag vaststelling voucher en intrekken vaststelling voucher     
Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 lid 2 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en het 
bepaalde in artikel 11 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017 wijst het 
college de aanvraag energievoucher subsidie af indien: 

1 er met betrekking tot dezelfde woning reeds een energievoucher op grond van deze 
deelverordening is verleend en vastgesteld;  

2 niet voldaan wordt aan de criteria voor verkrijging van de energievoucher zoals omschreven in 
artikel 3 van deze deelverordening; 

3 het subsidieplafond is bereikt;  
 

Hoofdstuk 3 Overige en slotbepalingen 

 
Artikel 8 Inwerkingtreding en looptijd 
Deze deelverordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan en werkt terug tot 1 
februari 2020. De deelverordening  vervalt op 1 januari 2021.  
 
Artikel 9 Citeertitel  
Deze deelverordening kan worden aangehaald als: 
“Deelverordening Reductie Energiegebruik’’. 
 
Aldus besloten in de vergadering van 25 februari 2020 van het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Maasgouw, 
 
 
De burgemeester    De secretaris 
 
 
S.H.M. Strous     W.R.J.H. Ploeg 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 



 

 

Deelverordening Reductie Energiegebruik  
Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen  
 
Algemene opbouw van subsidie 
Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig maximaal € 70,-  van de werkelijke kosten die 
worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn 
mogelijk.  
 
Tabel 1 Kleine maatregelen energiebesparing  

Maatregel 
 

Specifieke voorwaarden per maatregel 

 Waterzijdig inregelen Het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het 
inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of 
volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen). 
 Vervangen radiatorkraan Het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische 

radiatorkraan. 

 Waterbesparende 

douchekop 

 

Het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende 

douchekop met een doorstroomklasse Z (4-7 liter/minuut) of klasse A 

(7-9 liter/minuut). 

 Pompschakelaar 

vloerverwarming  

 

Het aanschaffen en/of laten plaatsen van een 
vloerverwarmingspompschakelaar of een nieuwe energiezuinige 
vloerverwarmingspomp. 

Woningventilatie Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatiebox of 

ventilatiebox met luchtvochtigheid, CO2-sturing of 

warmteterugwinning. 

 
Inductiekookplaat  Het aanschaffen en/of laten monteren van een inductiekookplaat. 

 
Leidingisolatie en/of 
radiatorfolie 

Betreft het aanbrengen van leidingisolatie op ventilatiekanalen of 
distributieleidingen van het verwarmingssysteem alsmede ook het 
bevestigen van radiatorfolie op of achter de radiator.  

Energiezuinige koelkast, 
wasmachine of wasdroger 

Energiezuinige koelkast, wasmachine of wasdroger met A+++ label 

Stand-by schakelaar Een schakelaar om apparaten volledig uit te schakelen 

Doorstroomverwarmer 
(ook wel doorstroom 
boiler genoemd) 

Betreft het aanbrengen van een doorstroomverwarmer. In 
tegenstelling tot een elektrische boiler wordt er geen water in een 
boiler op temperatuur gehouden maar wordt er het water alleen 
verwarmd als er vraag naar warm water is.  

Radiator ventilator Het aanbrengen van een kleine ventilator onder de radiator die de 
luchtverplaatsing binnen en rondom de radiator verhoogt en 
daarmee het vermogen en de efficiency van het afgiftesysteem 
verbetert.    



 

 

 
Tabel 2 Energiebesparende of opwekkende maatregelen  

Maatregel 
 

Specifieke voorwaarden per maatregel 

Gevelisolatie Betreft de isolatie van een gevel aan de buitenzijde, binnenzijde of spouwmuur. 
Adviescriteria minimaal : Spouw: Rc ≥ 1,3m2 K/W, binnengevel ≥ 3,5 K/W, buitengevel 
≥ 4,5 K/W. 

Vloerisolatie  Betreft de isolatie van een begane grondvloer of verdiepingsvloer of volledig 
dichtzetten van de kruipruimte met schuimbeton.   
Adviescriteria minimaal : Rc ≥ 3,5m2 K/W. 

 Bodemisolatie  Betreft het aanbrengen van een isolerende laag of bodemafsluitende laag 
(dampscherm) op de bodem van de kruipruimte.  
Adviescriteria minimaal : Rc ≥ 2,5 m2 K/W. 

Dakisolatie Betreft de isolatie van een dak aan de buitenzijde of binnenzijde van het dakbeschot.  
Adviescriteria minimaal :Rc ≥ 4,5 m2 K/W. 

Kozijn vervanging of 
glas vervanging 

Betreft het aanbrengen van een nieuw kozijn met isolerend glas of het plaatsen van 
isolerend glas in een bestaand kozijn.  
Adviescriteria minimaal : Kozijn U waarde < 1,3. Glas U waarde < 0,9. 

 
 

Zonnepanelen en/of 
collectoren 

Betreft het aanbrengen van zonnepanelen of collectoren op een woning of bijgebouw 
op uw perceel.  
Adviescriteria minimaal : zonnepaneel met minimaal 300 Wattpiek vermogen per stuk 

Aanbrengen laag 
temperatuur 
verwarming 

Betreft het aanbrengen van speciale laag temperatuur radiatoren of vloerverwarming 
of wandverwarming. 

Aanbrengen 
balansventilatie met 
warmte terugwinning 

Betreft het aanbrengen van centrale (gehele woning) of decentrale (1 ruimte) balans 
ventilatie met warmte terugwinning 

Overige maatregelen Maatregelen die niet zijn benoemd in bovenstaand overzichten maar maatregelen die 
wel een energiebesparende of energieopwekkende functie hebben en daarmee een 
CO2 reductie realiseren. 

 
 


