
1. Door hoeveel burgers wordt er gebruik gemaakt van het energieloket en de 

Woonwijzerwinkel? 

 

Afgelopen jaar hebben 673 klantcontacten plaatsgevonden met de 

WoonWijzerWinkel. Dit is door de COVID-19 pandemie nadrukkelijk lager geweest 

dan in de voorgaande jaren waarbij tussen de twee en drieduizend klantcontacten 

zijn geweest. 

 

2.  In deze uitvoeringsagenda duurzaamheid worden budgetten genoemd , 

bijvoorbeeld voor komend jaar E 732.000. De dekking wordt ook genoemd maar 

wat gaat de gemeente nu concreet doen met die E  732.000 die voor dit jaar 

gepland staat? 

 

In de uitvoeringsagenda is per onderdeel aangegeven welke acties gestart gaan 

worden in welke jaren voor de diverse thema’s. Een optelsom van de verschillende 

bedragen uit de overzichten geeft voor 2021 het volgende beeld: 

 

Opwekking p.14 95.000 

Besparen p.17 210.000 

Warmte p.19 152.000 

Circulaire Economie p.26 NV BAR 

Klimaatadaptatie p.28 90.000 

Structurele ondersteuning / communicatie / 

Financieringsinstrumenten 

p.29 185.000 

 

  

 

3. Hoe gaat de gemeente de  CO2-uitstoot monitoren de komende 5 jaar?  

 

De monitoring van de CO2 uitstoot vindt plaats via de website 

www.waarstaatjegemeente.nl 

Door deze landelijk toegepaste monitoring is benchmarking mogelijk met andere 

gemeenten. 

 

 

4. Wat wordt er gedaan met GVO's (gegevens van oorsprong)? Welk jaar wordt als 

uitgangspunt genomen tbv de start van de monitoring? 

 

De GVO’s van onze zonnepaneelinstallaties maken onderdeel uit van de 

energiecontracten en de teruglevering.  

 

5. Wat is het verwachte resultaat (vermindering/vermeerdering) van de CO2-uitstoot 

in 2025 als dit uitvoeringsprogramma is gerealiseerd? 

 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/


Door alle variabelen is resultaat niet te voorspellen, bijvoorbeeld COVID-19 

beperkingen hebben een grote invloed gehad door vermindering van vervoer maar 

een stijging door extra woningverwarming Duidelijk mag zijn dat bijvoorbeeld bij 

verbetering woningen het verbruik zal teruglopen wat een positief effect heeft op de 

CO2 uitstoot. 

 

6. Er wordt gesproken over het verbeteren van de energie labels, ook voor 

corporatiewoningen. Wie betaalt de kosten voor de verduurzaming van deze 

corporatiewoningen ? 

 

De kosten voor verbetering zijn en blijven bij de gebouweigenaar. Als gemeente 

ondersteunen we deze stappen met gerichte informatie en kennisdeling. 

 

7. Hoe gaat het college burgers echt betrekken bij deze energietransitie? 

 

Onze inwoners zijn intensief betrokken bij het opstellen van de inmiddels 

vastgestelde warmtevisie. Deze visie wordt de komende jaren in een meer intensief 

participatietraject uitgewerkt in wijkplannen. 

Daarnaast richten we ons op het vergroten van de betrokkenheid van onze inwoners 

door bijvoorbeeld gebruik te maken van de zgn. RRE regeling waarbij een box 

besteld kan worden met energiebesparende artikelen ter waarde van € 100,= met 

een eigen bijdrage van slechts € 10,=.  

 

8. Wordt er gebruik gemaakt van particuliere initiatieven, is er bekend of deze er 

zijn? 

 

Particuliere initiatieven vanuit de Albrandswaardse samenleving hebben onze 

nadrukkelijk de aandacht. Initiatieven zoals het Energiecollectief Albrandswaard 

worden ondersteund.  

 

9. Hoe worden ontwikkelingen/innovaties op het gebied van 

duurzaamheid geïnventariseerd? 

 

Vanuit de gemeentelijke organisatie worden innovaties en ontwikkeling nadrukkelijk 

gevolgd. Hierbij gebruiken wij o.a. het brede netwerk in de regio. Als dit 

mogelijkheden biedt wordt hierover op reguliere basis overleg gevoerd met de 

verantwoordelijke portefeuillehouder en wordt mogelijk voorstellen gedaan aan 

college en gemeenteraad. 

 

10. Is er overleg met aanbieders van warmtenetten? 

 

Er is ambtelijk overleg met onder andere het warmtebedrijf Rotterdam. Eventuele 

aansluiting op het warmtenet kan volgen uit de nog op te stellen wijkplannen die na 

de vastgestelde warmtevisie nu worden opgesteld volgens  de prioritering die aan 

wijken is gegeven.  


