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Betreft: afdoeningsbrief motie 2022-10 inzake energiecompensatie MKB

Geachte raadsleden ,

Op 3 november 2022 heeft u de motie 2022-10 Help het MKB Ridderkerk aangenomen. Met deze motie
heeft u ons verzocht een steunpakket op te zetten voor energiecompensatie voor het MKB in Ridderkerk
U heeft daarbij gevraagd het steunpakket open te stellen in 2022. In deze brief informeren wij u over het
steunpakket en de afdoening van de motie.

Het steunpakket
Het steunpakket richt zich op MKB bedrijven in Ridderkerk met een eigen bedrijfsruimte. Daarbij richt de
subsidieregeling zich op organisaties met een minimum verbruik van 5.000 kWh elektra per jaar en/of
2.500 m3 gas per jaar. De reden hiervoor is dat het Rijk al verschillende acties heeft ondernomen gericht
op kleinverbruikers

De subsidie is het verschil tussen het elektriciteits- en gastarief van 1 oktober 2021 en van 1 oktober
2022 vermenigvuldigd met het verbruik van 2022. En daar 75% van met een maximum van 5.000 EUR

We vinden het belangrijk dat organisaties zich voorbereiden op aanhoudende hogere energiekosten. Om
deze reden is in de subsidieregeling opgenomen dat met een aanvraag de aanvrager zich committeert
aan het aanvragen van een gratis gesprek met het Zakelijk Energieloket Ridderkerk1

De subsidieregeling per januari 2023
De subsidieregeling treedt na bekendmaking in werking met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31
december 2023. De subsidie zelf heeft betrekking op de energiekosten van 2022. Verzoeken tot
vaststelling van de subsidie kunnen tot 1 maart 2024 worden ingediend

Wij beschouwen motie 2022-10 hiermee als afgedaan

1 http://ridderkerk.zakelijkenergieloket.nl
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