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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Binnen de stadsregio is bij de VNG subsidie gevraagd voor de opzet van een 
energieloket. Deze subsidie is inmiddels voor een periode van drie jaar toegekend. 
Binnen de regio is een projectstructuur opgezet die zorg draagt voor de realisatie van 
het energieloket. 
 
KERNBOODSCHAP 
De realisatie van een energieloket wordt door de regio georganiseerd en wordt 
bekostigd uit de VNG subsidiegelden. Deze bekostiging loopt over een periode van 
drie jaar en volgt uit een alliantie van 21 gemeenten uit de regio. 
 
CONSEQUENTIES 
Het energieloket komt beschikbaar voor zowel particuliere eigenaren als verenigingen 
van eigenaren. Voorlopig lopen binnen de regio de gesprekken met het 
informatiecentrum duurzame bouw (IC-DUBO). Dit centrum is gevestigd op de RDM-
Campus in Heijplaat en goed bereikbaar voor onze inwoners.  
De intentie is om het energieloket in de eerste helft van 2015 operationeel te hebben. 
Het energieloket doet geen beroep op financiering vanuit de gemeente, de bekostiging 
vindt plaats vanuit de vng-gelden. 
Overigens is het energie collectief Albrandswaard al in gesprek met IC-DUBO om te 
komen tot maatwerk energieadviezen voor in eerste instantie de woningen rond de 
Waalstraat/Maasstraat in Rhoon. 
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VERVOLG 
Zodra het energieloket operationeel is zal dit ruim gepubliceerd worden zodat onze 
inwoners hierop geattendeerd worden en hiervan ook gebruik kunnen gaan maken. 
 
BIJLAGEN 
Geen 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


