
 

Op weg naar schone energie in 2040 
Hoe dan?!  

De omslag naar schone energie vraagt wat van iedereen. Nieuwegein heeft de ambitie om in 2040 

een energieneutrale stad te zijn. Dat betekent dat alle in de stad gebruikte energie volledig uit 

duurzame bronnen afkomstig is en dat we met elkaar minder energie gebruiken. Dit kunnen we 

alleen samen bereiken. Daar helpen wij u natuurlijk bij.  

Huurders 
Ook zonder eigen huis kunt u besparen op uw gas- en energierekening. Dat begint met het licht 

uitdoen en korter douchen, maar er is veel meer mogelijk. Via www.energiebox.org vraagt u een 

energiebox en een energiescan aan. Een energieadviseur komt gratis bij u langs om te ontdekken 

waar u kunt besparen. In de box vindt u een aantal handige hulpmiddelen. In 2020 kunnen ook 

woningeigenaren de Energiebox aanvragen. 

Huiseigenaren 

Maak jouw huis slimmer via Jouwhuisslimmer.nl  
Jouwhuisslimmer.nl is een digitaal energieloket voor handige informatie over het verduurzamen 

van uw huis. Denk bijvoorbeeld  aan een quickscan, buurtacties, hulp bij het opvragen van 

offertes, het vinden van geschikte bedrijven en diverse financieringsmogelijkheden. Op 

jouwhuisslimmer.nl/nieuwegein vindt u ook de handige tool Mijn Huis. Deze helpt u om te bepalen 

welk deel van uw huis u als eerste kunt verduurzamen. Ook ziet u meteen wat dat ongeveer gaat 

kosten. Mijn Huis geeft ook aan hoe snel u uw geld weer terugverdient doordat u energierekening 

lager wordt. 

Financiering 
De duurzaamheids- en verzilverlening van de gemeente Nieuwegein is bedoeld voor mensen die 

geld willen lenen om te investeren in verduurzaming. Tegen een lage rente kunt u geld lenen voor 

bijvoorbeeld (vloer)isolatie. De duurzaamheidslening betaalt u terug in maandelijkse termijnen. De 

verzilverlening wordt pas afgelost als het huis verkocht wordt, waardoor de bewoner geen extra 

maandelijkse kosten heeft. Op jouwhuisslimmer.nl/nieuwegein  vindt u alle informatie over deze 

financieringsmogelijkheden. 

Wie investeert in tenminste twee duurzame isolatiemaatregelen, kan subsidie aanvragen bij de 

rijksoverheid. De subsidie dekt ongeveer 20% van de kosten. U kunt de subsidie achteraf 

aanvragen via www.rvo.nl/seeh. Hij kan aangevraagd worden voor maatregelen die na 1 

september 2019 uitgevoerd zijn. 

Hulp bij uitvoering 
Energie-N is een Nieuwegeinse vrijwilligersorganisatie die bewoners helpt bij het verduurzamen 

van hun huis. Zo heeft zij een collectieve inkoopregeling voor isolatie van de kruipruimte. 

Daarnaast doen hun energieadviseurs warmtescans en energiegesprekken. Zo krijgt u, bij u thuis, 

objectief advies over waar u het beste kunt beginnen met verduurzamen. Op www.energie-n.nl 

vindt u meer informatie. 

Duurzaam vervoer 

Subsidie op elektrische scooter 
Overweegt u om uw auto te laten staan of is uw brommer aan vervanging toe? Kijk dan ook eens 

naar een elektrische scooter. De e-scooter is een snelle en duurzame manier van vervoer, zeker in 

de stad. Schaft u er één aan (met lithiumaccu), dan kunt u bij de gemeente 500 euro subsidie 

aanvragen. Op  www.nieuwegein.nl/e-scooter vindt u meer informatie. Wees er snel bij, want meer 

dan de helft van de subsidie zijn al vergeven. 



 

Gemeente, de regio en het Rijk werken samen 
De aarde warmt op. Mede door menselijk handelen. In 2015 maakte ons land met bijna alle andere 

landen in de wereld in Parijs afspraken om klimaatverandering te stoppen. De landen willen samen 

zoveel mogelijk energie besparen en alle kansen benutten om duurzame energie op te wekken. Om 

dit in Nederland voor elkaar te krijgen, werkt het Rijk samen met allerlei partijen aan een 

klimaatakkoord. De plannen van de gemeente zijn dus niet vrijblijvend en komen voort uit deze 

nationale en internationale afspraken. 

Nieuwegein werkt daarbij samen met vijftien andere gemeenten, vier waterschappen en de 

provincie Utrecht. De regio moet uiteindelijk bij het Rijk aangeven hoeveel schone energie ze kan 

opwekken en besparen. Het plan van de gemeente Nieuwegein om in 2040 energieneutraal zijn is 

daaraan een belangrijke bijdrage. In de Routekaart Nieuwegein Energieneutraal 2040 schetsen we 

de aanpak in grote lijnen. Elke 4 jaar maken we een nieuw uitvoeringsplan, zodat we kunnen 

inspelen op de ontwikkeling van nieuwe technieken.  

De inzet is een duurzame toekomst en een omgeving waar het prettig leven is voor onze kinderen 

en kleinkinderen. Verduurzamen en energie besparen spelen daarin een belangrijke rol. Naast uw 

huis verduurzamen we bijvoorbeeld ook onze eigen gebouwen en wagenpark en zoeken we met 

ondernemers, bedrijven, scholen, woningbouwcorporaties en energieleveranciers om op andere 

vlakken te verduurzamen.  

Meer info 
Wilt u meer weten over het project Routekaart Nieuwegein Energieneutraal 2040? Kijk dan op 

www.nieuwegein.nl/inwoner/energieneutraal-nieuwegein. 


