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Beste leden van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw 

Op 9 september ontving u van ons al een nieuwsbrief waarin we u attendeerden over de omzetting van 
uw tijdelijke energiecertificaat in een definitief certificaat voor uw huis. Dat gaat tot 31 december nog 
voordelig. Na 1 januari wordt dat aanzienlijk duurder en moeilijker. 
 
In deze nieuwsbrief: 

• Aanvraag omgevingsvergunning zonneweide Hofstraat ter visie uitgelegd 

• Kortingsartikelen en RRE-subsidie 

• Verzoek aan College B&W om bouwleges voor verduurzamings-maatregelen te herzien 

Aanvraag omgevingsvergunning zonneweide Hofstraat ter visie uitgelegd 
Sinds 18 september ligt de vergunningsaanvraag (de omgevingsvergunning) ter inzage bij de 
gemeente. (Markt 26 Maasbracht, op afspraak)  De stukken kunnen ook digitaal bekeken worden op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl (helaas op 8-10 nog slechts de concept-beschikking, die info over de 
procedure geeft. Komende dagen moeten daar alle stukken geplaatst worden die meer inzicht moeten 
geven: komende week willen we zelf alle stukken op de website van de coöperatie plaatsen). Deze 
informatie ligt 6 weken ter inzage en mocht nog iemand vragen of bezwaren hebben kan die  een 
“zienswijze” indienen. Waarom is deze vergunningaanvraag zo belangrijk? Een verleende 
omgevingsvergunning is een vereiste om de SDE, de Subsidie Duurzame Energie, aan te vragen. En 
zonder die subsidie (op elke geproduceerde kilo-watt-uur (kWh) van de zonneweide is het project niet 
haalbaar. 

Zonder subsidie is hernieuwbare energie (zonnestroom en windstroom) nog altijd niet 
concurrerend met stroom die geproduceerd wordt met het CO2-emissie veroorzakend aardgas, 
met olie, kolen, bruinkolen maar ook niet concurrerend met de CO2-vrije kernenergie. Een teken 
dat de productie van die traditionele stroom nog altijd te weinig betaalt voor hun CO2-emissie 
dankzij vrijstellingen en een veel te lage marktprijs voor CO2. Het gaat te ver deze complexe 
problematiek hier verder toe te lichten, maar de waar het op neer komt is dat de marktprijzen 
worden vertekend door begunstigingen en subsidies. (uw voorzitter is geen voorstander van 
subsidies, maar het systeem dwingt je om mee te doen wil je verduurzamen)  
Die SDE-subsidie wordt uiteindelijk betaald door u als stroomverbruiker met de Opslag 
Duurzame Energie – ODE- die op uw maandelijkse stroomrekening vermeld staat. Het is de 
prijs voor ons aandeel in deze uiteindelijk door ons veroorzaakte milieuvervuiling van elke kWh 
geleverde energie. 
De ODE die u als consument betaalt bedraagt in 2020 € 0,0330 (inclusief btw) per kWh voor 
elektriciteit. Voor gas is dit € 0,0938 per m³ gas. 
De prijs die de stroom- of gasproducent (na vrijstelling) betaalt voor een ton CO2 lag afgelopen 
week rond € 28,- Om echt de door CO2 veroorzaakte schade te compenseren of te corrigeren 
zou die een factor 3 á 4 hoger moeten zijn, volgens experts.  

Een gemeentelijk apparaat kijkt anders naar zo’n (in feite juridische) vergunningsprocedure met 
ingediende zienswijzen dan een coöperatie (als burgerinitiatief): als coöperatie willen we iedereen zo 
goed mogelijk informeren en luisteren naar eventuele bezwaren. Als iemand vragen of opmerkingen 
heeft willen we liefst elke vragensteller rechtstreeks benaderen en zijn vragen beantwoorden, 
onduidelijkheden wegnemen en zo eventuele bezwaren wegnemen. De gemeente beoordeelt of een 
bezwaar binnen een bepaalde regelgeving steekhoudend is en of aan de gestelde eisen voldaan wordt. 
Een coöperatie gaat voor draagvalk – de gemeente toets aan de regels. 
We hopen oprecht dat de inwoners van Maasgouw vertrouwen hebben in de zorgvuldigheid waarmee 
we deze kleine (eerste) zonneweide in Maasgouw hebben gepland en o.a. zorg hebben gedragen voor 
goede inpassing in het landschap en daarmee flora, fauna en samenleving zo weinig mogelijk belasten. 
Onze en uw bijdrage aan verduurzaming door CO2-vrije elektriciteit te produceren.  
De komende 6 weken zijn spannend: we hopen dat er geen “bezwarende zienswijzen” ingediend 
worden en dat de verlening van de vergunning vertraagd of zelfs verhinderd. Dan kunnen we geen 
SDE-subsidie aanvragen en strandt het project.  

https://duurzaammaasgouw.nl/wp-content/uploads/2020/09/CDM-20-053-Nieuwsbrief-9-9-2020-Energielabel-nu-of-later.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 
CDM 20-058     

 
 

Nieuwsbrief 10-10-2020 
 

CDM 20-058 Nieuwsbrief 10 oktober 2020.docx  

Kortingsartikelen en RRE-subsidie. 
Weet u nog? Sinds 1 februari van dit jaar bieden we u een kortingsbon aan voor de aanschaf van 
(kleine) energiebesparende artikelen. Sinds diezelfde 1 februari geeft de Gemeente Maasgouw ook een 
éénmalige subsidie van €70 op de aanschaf van minimaal €70 aan energiebesparende artikelen: de 
RRE – Regeling Reductie Energiegebruik. Voor ons staan die twee - korting en RRE – los van elkaar, 
maar die twee voordeeltjes samen moeten het voor iedereen interessant maken, om met (heel) kleine 
investeringen besparingen op gasverbruik, elektriciteitsverbruik te realiseren. Met deze kortingen willen 
we inwoners van Maasgouw laten zien en ervaren dat energiebesparing met kleine eenvoudige 
maatregelen mogelijk is. Dat die ervaringen uitnodigend zijn om meer besparingsmaatregelen te 
nemen.  
In zomerdag denk je niet direct aan je energierekening, maar nu toch wel wat meer nu de “R” in de 
maand komt (ook die “R” van eneRgieRekening). En denk dan daarbij niet alleen aan besparingen maar 
ook aan verbetering van wooncomfort! 
De komende weken willen we daarom de kortingsactie en de RRE subsidie weer meer aandacht geven. 
Kijk op de volgende pagina’s voor de lijst kortingsartikelen en de werking van de RRE-regeling. 
We hebben moeten ervaren dat nog veel te weinig inwoners weet hebben van het voordeel dat voor 
hun klaar ligt: er zijn tot nu toe slechts 50 kortingsbonnen gedownload waarvan 9 buiten de gemeente 
Maasgouw (Amsterdam, Groningen, Vinkeveen, Valkenswaard, etc. die profiteren van de kortingen, 
maar kunnen uiteraard niet de gemeentelijke € 70 RRE-subsidie aanvragen) maar geen enkele in 
Beegden en slechts 2 in Stevensweert. Best scorend is de aanbieding van Elektro van Krugten uit 
Maasbracht: Die levert ook het meeste op: €70 korting  plus € 70 REE-subsidie is € 140 voordeel op 
een wasautomaat, wasdroger of vaatwasser met een A+++ energielabel. Misschien een reden om direct 
die oude energie-slurpers te vervangen?  
Help ons meer bekendheid te geven aan deze kortingsactie ! Woningeigenaar of huurder, die 
korting is er voor iedereen. Lid of geen lid. Maar hopelijk is het wel een aanleiding om dan toch lid te 
worden van de coöperatie voor € 10 per jaar. We werken aan verdere acties die alleen voor leden 
bedoeld zijn! 
En, als er interesse is en er een interessant aantal gegadigden in uw buurt of straat te vinden zijn die 
isolatiemaatregelen (spouwmuurisolatie, buitengevelisolatie, vloer- of dakisolatie, dubbel of 
driedubbelglas, isolerende kozijnen, zonnepanelen of zonneboilers willen plaatsen, dan is dat ook een 
mogelijkheid om dat coöperatief aan te pakken. Dat is ook voor een bedrijf interessant en er kunnen 
daarmee kortingen bedongen worden. Samen met U wil de coöperatie zoiets wel aanpakken. Samen de 
schouders onder zo’n project zetten. Laat het ons weten.  

 

Verzoek aan College B&W om bouwleges voor vergunningplichtige 
verduurzamings-maatregelen te herzien 
Verbouwingen, verduurzamingsmaatregelen vragen nu eenmaal eerst een investering om besparingen 
op te leveren. Voor sommige ingrijpende maatregelen heb je ook nog een omgevingsvergunning nodig. 
En voor zo’n vergunning moet je dan ook nog eens legeskosten betalen. Dat geeft nooit een lekker 
gevoel als je die kosten er ook nog eens bij komen. Je verdient er geen m3 gas extra mee en geen kWh 
extra besparing.  
Onze gemeente geeft aan verduurzaming hoog in het vaandel te hebben. Dan mag de gemeente toch 
met de  legeskosten toch ook wel wat doen! Toch? De Coöperatie vraagt de gemeente “Groene Leges” 
te vast testellen voor het aandeel van de verduurzamingsmaatregelen in de bouwkosten. Of zelfs 
helemaal geen legeskosten hiervoor in rekening te brengen. Onze gemeente hoeft niet bang te zijn 
hiermee de eerste te zijn in Nederland: sinds 2018 zijn al heel veel gemeenten hierin voor gegaan met 
Groene Leges! Daarom onze brief aan het College van Burgemeester en Wethouders. Zie volgende 
bladzijden. 
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Woningeigenaren in Maasgouw kunnen éénmalig 70 euro subsidie krijgen voor

energiebesparende maatregelen.

Het gaat dan om een tegemoetkoming in bijvoorbeeld de aanschaf van een waterbesparende

douchekop, leidingisolatie, radiatorfolie, radiatorventilator of een CV-inregelkit.

Een combinatie van verschillende maatregelen mag ook.  Voordat u de subsidie kan aanvragen,

moet de maatregel zijn betaald en uitgevoerd.

De overheid heeft de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) geïntroduceerd. Het

doel van deze regeling is het verminderen van de CO2-uitstoot door het treffen van eenvoudige

energiebesparende maatregelen. Ook de gemeente Maasgouw heeft een aanvraag gedaan voor

deze regeling. En deze toegekend gekregen. Er is in totaal 70.000 euro beschikbaar, verdeeld

over 1.000 huishoudens elk met een tegemoetkoming van 70 euro. Het aanvragen van de

subsidie is vanaf nu mogelijk tot met uiterlijk 31 december 2020.verlengd tot 31 maart 2021.

Let op: wanneer het subsidiebudget eerder op is, zijn aanvragen niet meer mogelijk. Wees er

dus snel bij!

Het aanvragen van de subsidie is vanaf nu mogelijk tot met uiterlijk 31 december 2020. Let op:

wanneer het subsidiebudget eerder op is, zijn aanvragen niet meer mogelijk. Wees er dus snel

bij! Voordat u de subsidie kan aanvragen, moet de maatregel zijn betaald en uitgevoerd.

maatregelenlijst om te zien voor welke maatregelen u subsidie kunt

aanvragen. En bekijk de regeling voor meer informatie. Wanneer u de maatregelen heeft

toegepast kunt u via de website van het DUURZAAMBOUW LOKET 

www.duurzaambouwloket.nl/rre-maasgouw de subsidie aanvragen.

In www.duurzaambouwloket.nl/rre-maasgouw doorloopt u een aantal stappen.

Firefox https://duurzaammaasgouw.nl/wp-admin/post.php?post=4396&a...
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1. Uw adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Per ommegaande ontvangt u dan een verificatiecode op het zojuist door u opgegeven

e-mailadres. Lukt dat niet dan kunt u ook die code naar uw telefoon te sturen.

2. Vul de ontvangen verificatiecode in

3. U vinkt vervolgens aan dat u kennisgenomen heeft van de regeling met z'n voorwaarden

Uw geeft uw naam op en het banknummer (IBAN-nummer) waarop u het subsidiebedrag

wenst te ontvangen

4. Vink in het lijstje aan welke maatregelen u aangekocht en uitgevoerd heeft. (denk er aan:

u kunt maar 1 keer de subsidie aanvragen, verzamel dus alle besparingsmaatregelen vóór

dat u de subsidie gaat aanvragen.)

5. Vervolgens moet u de betalingsbewijzen van de betreffende aankopen up-loaden

(rekeningen, kassabonnen, bankafschrift,...)

6. Verzamelstaatje en bevestigen

Opmerking: met deze informatie op de website van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw

proberen we u aan te geven hoe u de RRE-subsidie moet aanvragen. De coöperatie heeft

geen enkele bemoeienis met de uitvoering van de regeling.

De gemeente Maasgouw is eigenaar van de regeling en heeft de uitvoering ervan uitbesteedt aan

de firma

Duurzaam Bouwloket B.V. - Neerlandia 7 - 1841 JK Stompetoren  (gemeente Alkmaar)

info@duurzaambouwloket.nl - tel. 072 7433956 - https://www.duurzaambouwloket.nl/

Firefox https://duurzaammaasgouw.nl/wp-admin/post.php?post=4396&a...
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de Gemeente Maasgouw 

 

Betr: verzoek wijziging legesverordening  
voor duurzaamheidsmaatregelen 

 

Geacht College, 

 

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw verzoekt de leges in de gemeente Maasgouw die 
verschuldigd zijn voor aanvraag, behandeling en afgifte van een (omgevings-)vergunning voor 
verbouwingen, nieuwbouw en projecten die bijdragen aan de verduurzaming, vrij te stellen of te 
minimaliseren. 

Bij de jaarlijkse tarieven-vaststelling van de legesverordeningen zal een legesvrijstelling c.q. sterk 
gereduceerde legesbedragen gerelateerd aan verduurzamingsmaatregelen naar onze mening weinig 
impact hebben op de gemeentelijke inkomsten, terwijl de signaalwerking naar de burgers en andere 
marktpartijen die hiervan uitgaat, zal getuigen dat de gemeentelijke doelstelling tot verduurzaming ook 
hiermee vorm wordt gegeven. 
 

Wij willen hierbij ook verwijzen naar de aanwijzing van de VNG:  

 “Legesverordening als instrument om duurzaamheidsdoelen te realiseren”.  (zie bijlage.) 
Deze aanwijzing stelt o.a.:  
 “Het is mogelijk de legesheffing af te stemmen op het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid op 
het gebied van de energietransitie. Geen of lagere leges voor vergunningaanvragen voor 
activiteiten die aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoen of die passen binnen de 
gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen, kan een financiële prikkel voor burgers en 
organisaties zijn om (sneller) tot het nemen van bepaalde duurzaamheidsmaatregelen over te 
gaan. Men spreekt in dit verband ook wel van ‘vergroening van de leges’.” 
 
De Coöperatie Duurzaam Maasgouw zou graag zien dat legeskosten die verduurzaming van de 
bestaande woningvoorraad betreffen, in tariefstelling en prestatievoorwaarden passend en ruim bepaald 
worden.  
Voor nieuwbouw zou deze gekoppeld moeten worden aan minimale transmissieverliezen: een eis die 
verder gaat dan een minimumprestatie-eis voortvloeiend uit het Bouwbesluit.( lager dan de BENG1 -
eisen in combinatie met hogere Rc-waarden).  
Voor de Coöperatie Duurzaam Maasgouw is “de meest duurzame energie de bespaarde energie”. 
 
Wij willen ook aangeven dat, naar ons bekend is, veel gemeenten in Nederland hun tarieven-
verordening dienovereenkomstig al gewijzigd hebben. DE VNG bijlage geeft (reeds in 2018) 
verwijzingen naar de betreffende regelingen die gemeenten toen al troffen hiervoor. Inmiddels kan een 
lange lijst van gemeenten samengesteld worden die verduurzaming ook met het instrument legeskosten 
stimuleren.  
Ook de gemeente Maasgouw moet elke drempel die verduurzaming in de weg zou kunnen staan, met 
spoed ruimen! 
 
Namens de Coöperatie Duurzaam Maasgouw, 
Ir. Chris Hamans, voorzitter. 
 
(bijlage) 
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