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Informatie tbv incidentele subsidiebeschikking aan 
consortium 

 11 januari 2020

Deze notitie verzamelt de beschikbare informatie voor aanvraag en verwerking van de incidentele subsidiebeschikking zonder wettelijke grondslag, die als 
voorwaarde is gesteld bij de toekenning van pilot Publieke Ontzorging aan geselecteerde 4 gemeenten. Voor het onderliggende plan wordt verwezen naar 
bestaande stukken, welke als bijlagen zijn toegevoegd. Nadere uitwerking van het Plan van Aanpak zal gezamenlijk afgestemd worden na start van het 
experiment. De bijlagen zijn op volgorde van datum gezet, waarbij de afspraken uit meest recente document altijd leidend zijn.  

Bijlagen:

I. Concept convenant Publiek Ontzorging 051220
II. Werving pilotgemeentes voor experiment publieke ontzorging particulieren DEF 051120

1. Informatie penvoerder
De Bouwagenda die het vooronderzoek en het voorstel voor dit vervolgexperiment heeft gecoördineerd zal per april van dit jaar afgerond en afgesloten 
worden. Dit was altijd de bedoeling van het 4 jarige programma ter stimulering van de verduurzaming van de bouwsector. Van een verlenging of directe 
opvolger zal geen sprake zijn. Alle onderwerpen (roadmaps en thema’s) van De Bouwagenda worden zo goed mogelijk belegd bij bestaande of nieuw 
opgerichte partijen, zodat de verschillende opgaves wel opgepakt zullen blijven worden. 

We hebben daarom met het Ministerie binnen en buiten het consortium gezocht naar geschikte partijen waar dit leerprogramma voor Publieke Ontzorging 
best onder zou kunnen vallen en passen. Criteria voor de zoektocht waren onafhankelijkheid (van commerciele belangen), relevante ervaring, solide 
organisatie met gedeelde visie en (maatschappelijke) belangen. 

Buiten het consortium bleken de kerntaken en ervaringen van mogelijke partijen meestal nog te ver van het beoogde experiment. Wel willen we deze 
partijen actief betrekken bij het project op periodiek basis in de vorm van een inspiratie- of klankbordgroep (zie concept convenant artikel 6). Binnen het 
consortium hebben we geen voorkeur gegeven aan een kleine partij zoals ParisProofPlan, en vonden we partijen als TU/e en EBU minder geëigend als 
penvoerder vanuit hun wetenschappelijke/ educatieve en regionale rollen. Tussen Squarewise en Regionaal Energieloket viel de voorkeur op de tweede 
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vanuit hun bestaande onafhankelijke dienstverlening aan grote groep gemeentes, de omvang van hun organisatie en de rol die we aan energieloketten voor 
de toekomst toedichten waarvoor zij openlijk willen kennis ontwikkelen en delen. Voor het consortium en het ministerie bleek Regionaal Energieloket 
daarmee dus de beste keuze. Onder penvoerder wordt de partij verstaan aan wie de subsidie toegekend wordt om vervolgens te verdelen onder 
consortium conform opgesteld plan en offertes. Het is dus voornamelijk een administratieve en secretariële taak.  

Het consortium is dus een samenwerkingsverband die het project aanneemt en uitvoert met gemeentes conform nader (en gezamenlijk) op te stellen plan 
aanpak. Ieder van de partijen draagt zelf verantwoordelijkheid voor zijn deel van afgesproken taken en kan deze alleen (deels) overdragen, intern of extern, 
bij wederzijdse instemming. Gemeentes hebben daarin ook belangrijke rollen en verantwoordelijkheden, welke op hoofdlijn in het convenant opgenomen is 
en we nader zullen specificeren. 

Gegevens:
Statutaire naam: Regionaal Energieloket Projecten BV
Adres hoofdvestiging: Herengracht 477
Postcode: 1017BS
Plaats: Amsterdam
Inschrijfnr. KvK: 76548775
bankrekeningnr.: NL28RABO0348659164
ten name van: Regionaal Energieloket Projecten B.V.
contactpersoon: l
voorletters: 
achternaam: l
functie: Algemeen directeur
telnr.: 0651892728
email: 
ondertekenaar(s):  evt. samen met  (voorzitter consortium) 

2. Doelstellingen
De doelen voor het leerprogramma zijn: 

 Een aanpak voor totaalontzorging van particulieren via uniforme elementen (proces en instrumentarium), ingebracht door Consortium, als hypothese te 
testen en optimaliseren in 4 verschillende wijken. 

 Lessen voor optimalisatie en opschaling hieruit openbaar te delen, gericht op de volgende hoofdvragen: 
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o Welke van de voorgestelde dienstverleningscomponenten zijn nodig en effectief in totaalontzorging over de gehele klantreis en wat kan geleerd 
worden over efficiëntie van organisatie hiervan? 

o Welke inzage en informatie over woningen en mogelijkheden (op gebied van techniek, financiën en financiering), is nodig om 
handelingsperspectief bij verschillende (doelgroepen van) woningeigenaren te creëren? 

o Welke vorm van communicatie vanuit welk aanspreekpunt is nodig om bewoners te verleiden en in staat te stellen hun woning te 
verduurzamen? 

o Welke informatie en vraagstelling aan marktpartijen, kwaliteitsborging en vormen van prestatiegaranties dragen bij aan meer betrouwbare 
oplossingen en uitvoering? 

o Op welke manier kan een uniforme aanpak voor andere wijken en gemeenten worden vormgegeven? 

3. Aanpak op hoofdlijnen
De aanpak op hoofdlijnen is: 

Het creëren van een optimale leeromgeving met de volgende uitgangspunten: 

1. Gemeenten zijn belangrijk partner in het programma vanuit hun specifieke context en rol, en stellen daarvoor ieder een toegewijde en ervaren 
projectleider aan met (makkelijk te organiseren) mandaat; 

2. Eigenaren worden nergens toe gedwongen en blijven zelf regie voeren, en verantwoordelijkheid houden, over hun woningaanpak; 
3. In 4 wijken wordt een uniforme aanpak uitgeprobeerd bestaande uit:

a. Methodiek voor zorgvuldige opname (nulmeting) van woning en wensen
b. Methodiek voor rekenen aan maatregelen en stappenplannen
c. Methodiek voor communicatie en bewonersondersteuning via een gemeentelijk energieloket
d. Methodiek voor vraagbundeling en prestatiegerichte uitvraag van stappenplannen
e. Methodiek voor koppeling aan financieringsmogelijkheden

4. Het Consortium ontwikkelt deze uniforme aanpak door met gemeentes op iteratieve wijze;
5. Hiertoe wordt een gezamenlijk plan van aanpak uitgewerkt in Q1 2021 verdeeld in werkpakketten en rollen, met nadere specificatie van leervragen 

waarin de uitgangspunten aan de start zorgvuldig worden gepland en voor de vervolgstappen flexibiliteit wordt ingebouwd om iteraties te kunnen 
maken;

6. Lessen en ervaringen worden tussentijds ontsloten via het Kennis en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken, conform nader te bepalen 
communicatiestrategie uit het plan van aanpak;

7. Minimaal twee keer per jaar ervaringen en lessen delen bij het daartoe meest geëigende gremium van stakeholders (zoals bijv. VNG, Energie 
Nederland, Netbeheer NL, NVDE, Vereniging Eigen Huis, ECW, Warmtefonds, Techniek NL, Bouwend Nederland, Aedes en Woonbond) ten behoeve 
van het ophalen van feedback en draagvlak.
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4. Activiteiten in stappenplan 
Het experiment wordt beschreven aan de hand van het georganiseerd proces in een denkbeeldige wijk. Deze wordt hieronder stapsgewijs beschreven, maar 
kan in de praktijk ook andere volgordes doorlopen en nog wijzigen als gevolg van nadere uitwerking zoals bedoeld onder 3.5.

0. Na selectie van pilotgemeenten met wijk (conform voorwaarden en criteria), wordt de uitkering in gemeentefonds verzorgd en dienen de gemeenten 
op hun beurt een incidentele susidiebeschikking aan het consortium toe te kennen, waarna het project kan starten met de opzet van een 
gedetailleerder plan van aanpak.  

1. Dan wordt eerst een gemeentelijk energieloket ingericht met aparte website-informatie (gemeentelijk digitaal platform) van deze experimentele 
wijkaanpak. 

2. Het energieloket wordt bemand door het Regionaal Energieloket en fungeert als enige aanspreekpunt voor de wijkbewoners uit naam van de gemeente 
gedurende de hele klantreis. (optioneel: Het Regionaal Energieloket ontsluit via hun Digitaal Platform de uitgebreide mogelijkheden van Woonconnect 
waarmee bewoners de verduurzamingsmogelijkheden voor hun eigen woning visueel en financieel kunnen beoordelen).

3. De betreffende woningtypes in de wijk worden door TU/e gemodelleerd en doorgerekend conform hun Rekenkern 3.0 (dynamisch simulatiemodel op 
uurbasis), die daarvoor een verdere doorontwikkeling behoeft. Het model geeft voor toekomstige warmteoplossing de meest kosten-efficiënte 
combinatie van maatregelen en mogelijkheden weer, in een zeer realistische en nauwkeurige weergave en rekening houdend met gezondheid (goede 
ventilatie) en comfort (geen oververhitting in zomer en onderverhitting in winter). 

4. Via de speciale website en huis aan huis post worden wijkbewoners geïnformeerd ter bewustwording en oriëntatie. Ook zullen er (online) 
wijkbijeenkomsten georganiseerd worden om het bereik en de bekendheid te maximaliseren, alsmede vragen en zorgen te kunnen beantwoorden. 

5. De eerste particuliere woningeigenaren die interesse tonen, krijgen door het Energieloket een nauwkeurige woningopname aangeboden. Deze wordt 
door ParisProofPlan uitgevoerd zodanig dat de bewoner een eigen stappenplan conform de 80/60/40 methodiek kan maken. De voorgeschreven 
maatregelen hieruit corresponderen met de uitkomst van de doorontwikkelde rekenkern van de TU/e. 

6. Op basis van de individuele woningplannen maakt ParisProofPlan vervolgens straatplannen op, waarmee de buren door het Energieloket geïnformeerd 
en verleid kunnen worden om zelf ook mogelijkheden en plannen te onderzoeken. 

7. Alle geïnteresseerde wijkbewoners zullen door het Energieloket geïnformeerd en ondersteund worden bij het maken van keuzes. Zij worden 
aangespoord om mee te doen met een gezamenlijke inkoopactie, waarmee ze met minder moeite goed passende oplossingen en een prijsvoordeel 
kunnen verwachten. Bij een bepaalde massa wordt een uitvraag voorbereid (zie stap 8), waarbij ook bewoners als jury optreden. Inkoop van 
enkelvoudige maatregelen wordt eveneens separaat aangeboden via het loket, voor mensen om zelf te regelen.

8. Alle projectpartners brengen hun kennis bijeen om te komen tot een uitvraag aan marktpartijen. Er wordt gevraagd naar maatregelpakketten die in 
stappen uit te voeren zijn, of integraal met prestatiegarantie. Indien borgstelling beschikbaar is wordt een gebouwgebonden dienst uitgevraagd, 
inclusief gebouwgebonden financiering. De uitvraag leidt tot een geselecteerd (aantal) serviceprovider(s) en aanbieders die een ‘voorkeursstempel’ 
krijgen van de wijk.

9. Vanuit het Energieloket worden wijkbewoners geholpen bij inzicht in en afsluiten van financiering (via Warmtefonds), alsmede de aanvraag van 
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subsidies. 
10. Het uitwerken van de voorstellen en de werkvoorbereiding zullen nauwgezet gevolgd en ondersteund worden door ParisProofPlan om maximale 

kwaliteitsborging te bereiken.
11. De uitvoering zal door de serviceprovider worden voorzien, maar voor klachten blijft het Energieloket aanspreekpunt. Ook bij de uitvoering en 

oplevering wordt vanuit ParisProofPlan meegekeken opdat beloofde prestaties gehaald worden. 
12. De afspraken rondom nazorg lopen wederom via het Energieloket, die klanttevredenheid meet en bereidwilligheid en timing voor volgende stappen 

toetst.

5. Resultaten 
Het succes van dit experiment wordt niet primair afgemeten op basis van de hoeveelheid woningen die een renovatiestap ondergaan en/of de CO2-
besparing die daarmee gepaard gaat. Het beoogt resultaat van dit experiment is om: 

 Antwoord te krijgen op de hoofdvraag en 11 subvragen (nader te definiëren) 
 De genoemde instrumenten en blauwdrukken op te leveren (nader te definiëren)

Leervragen, instrumentarium en blauwdrukken zullen nader gedefinieerd worden met elkaar in het nog op te stellen gedetailleerde Plan van Aanpak. 

Hoofdvraag: 
Wat zijn de kansen en het opschalingsperspectieven van een totaalontzorgingsaanbod ontwikkeld en getoetst in een wijkaanpak met een aantal koplopers 
uit de branche vanuit een publieke rol? 

Subvragen: 
1. Is het energieloket geschikt om de hele klantreis te ondersteunen?
2. Biedt een gedetailleerder rekenmodel meer zekerheid tot keuzes?
3. Leidt een stappenmethodiek met duidelijk einddoel tot meer handelingsperspectief?
4. Weten straatplannen buren te verleiden om zelf plannen te maken?
5. Biedt het rekenmodel en de straatplannen een methode tot classificering en standaardisatie?
6. Doen bewoners mee met een georganiseerde collectieve inkoop/ aanbesteding voor stappenplannen?
7. Levert een prestatiegarantie op comfort en energie meer conversie op?
8. Is gebouwgebonden financiering een gewenst alternatief voor een persoonlijke lening?
9. Is deze vorm van totaalontzorging ook geschikt om niet-kunners en niet-willers mee te nemen?
10. Biedt deze vorm van totaalontzorging ook handelingsperspectief aan gemeentes?
11. Zijn bouwpartijen geholpen bij deze vorm van totaalontzorging?
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Instrumenten en blauwdrukken
A. Kwaliteitscriteria energieloketten V2.0
B. Doorontwikkeling light versie Rekenkern 3.0
C. Methodiek voor stappenplannen en woningopname
D. Methodiek voor straatplannen
E. Blauwdruk voor bundeling, uitvraag, selectie en contractering
F. Blauwdruk prestatiegarantie en kwaliteitsborging
G. Uitwerking GGF via kwalitatief recht

6. Begroting
De begroting voor het totale experiment was gebaseerd op 3 pilotgemeenten.  Op verzoek van het ministerie is er een 4e pilotgemeente aan de definitieve 
selectie toegevoegd, waarvoor een verruiming van het budget mogelijk is gemaakt. Onderstaand worden de projectcijfers toegelicht, en in de tabel is een 
globale inschatting van de activiteiten opgenomen (nov ’20). Deze zal echter aan de hand van het nader uit te werken gezamenlijke plan van aanpak nog 
dienen te worden aangepast, binnen deze gestelde kaders.

Bedragen incl btw totaal per gemeente 
Projectbudget 3 pilotgemeenten:  €4.848.000,- €1.616.000,-
Projectbudget 4 pilotgemeenten:  €6.060.000,- €1.515.000,-

Bestaande uit: 
Decentralisatie uitkering: €2.790.000,- €697.500,-

tbv gemeenten €1.200.000,- €300.000,-
tbv consortium* €1.590.000,-* €397.500,-* 

aanvullende BZK subsidie consortium: €3.270.000,-** 
totaal: €6.060.000,-

*Het budget tbv het consortium dat via het gemeentefonds is uitgekeerd, dient via een incidentele subsidiebeschikking zonder wettelijke grondslag aan de 
penvoerder te worden toegekend door de pilotgemeenten. 

**Dit budget wordt pas in de loop van 2021 beschikbaar gesteld, in nader vast te stellen verdeling over jaar 1, 2 en 3. 

Gemeenten zijn formeel geen verantwoording verschuldigd aan het Rijk over besteding van de decentralisatie-uitkering.
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bedragen incl BTW totaal
pers u/wk wk/j €/u totaal pers u/wk wk/j €/u totaal pers u/wkwk/j €/u totaal

4x Pilotgemeente bijdrage BZK 400.000€ Bijdrage BZK 400.000€ Bijdrage BZK 400.000€ 1.200.000€
administratie en sercretarieel pm 75.800€ pm 75.800€ pm 75.800€ 227.400€
Bouwagenda/ Squarewise voorbereiding en

management project
2 28 45 133,10€ 335.412€

management project,
focus leervragen en
blauwdrukken 2 28 45 133,10€ 335.412€

management project,
focus resultaten,
opschaling en borging 2 28 45 133,10€ 335.412€ 1.006.236€

TU e Uitwerking light versie
Rekenkern Invoer
woningtypes 1,5 40 45 121,00€ 326.700€

Uitwerking model en
controleren
stappenplannen 1,5 36 45 121,00€ 294.030€

Oplevering en tips
opschaling model

1,5 12 45 121,00€ 98.010€ 718.740€
Regionaal Energieloket Opzet loket, website,

buurtbijeenkomsten,
communicatie, activeren
straten 1,5 56 45 121,00€ 457.380€

Ondersteuning keuzes,
bundeling, helpdesk
communicatie uitvraag

1,5 56 45 121,00€ 457.380€

Helpdesk,
klachtenservice,
monitoring,
blauwdrukken 1,5 56 45 121,00€ 457.380€ 1.372.140€

ParisProofPlan Inbreng methodes en
ontwikkeling woningopnames
woningplannen straatplannen

2 30 45 121,00€ 326.700€

Ondersteuning keuzes,
bundeling,
kwaliteitstborging in
uitvraag 2 24 45 121,00€ 261.360€

Hulp bij
kwaliteitsborging
uitvoering en oplevering
blauwdrukken 2 24 45 121,00€ 261.360€ 849.420€

Economic Board Utrecht Doorontwikkelen contracten,
garanties, borgstelling en
(GGF) finaniciering 1,5 30 45 121,00€ 245.025€

Uitvraag en selectie
begeleiden,
financiering ontsluiten 1,5 30 45 121,00€ 245.025€

kwaliteitsborging en
oplevering
blauwdrukken 1,5 24 45 121,00€ 196.020€ 686.070€

2.167.017€ 2.069.007€ 1.823.982€ 6.060.006€

jaar 1 jaar 2 jaar 3
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