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Geachte mevrouw, heer, 
 
 
Een groeiende groep huishoudens in Nederland gaat gebukt onder energiearmoede. Dit zijn huishoudens met 
een laag inkomen en óf hoge energiekosten óf een woning met een relatief lage energetische kwaliteit.  
 
Het kabinet heeft 300 miljoen euro gereserveerd voor gemeenten om deze huishoudens te ondersteunen met 
energiebesparende maatregelen/of de verduurzaming van hun woning. Voor Papendrecht is een bedrag van 
2x € 183.895 beschikbaar gesteld. De eerste helft van het bedrag is al gestort en opgenomen in de 
Perspectiefnota. Recent is bekend geworden dat het bedrag wordt verdubbeld. 
De inzet van middelen dient in 2022 en 2023 plaats te vinden. De besteding van deze middelen voor de 
gemeente moet voor 31 december 2023 zijn afgerond. Elke maatregel die kan helpen de energierekening te 
verlagen of het energiegebruik in de woning te verminderen kan worden ingezet. Het is niet toegestaan de 
middelen als financiële compensatie uit te keren. Staatssteun moet vermeden worden. Al het geld dat niet is 
uitgegeven, kan worden teruggevorderd. 
 
Met deze brief willen wij u alvast melden dat wij werken aan een aanpak voor de besteding van deze middelen 
en dat hieraan vanaf september 2022 uitvoering zal worden gegeven.    
 
De aanpak omvat op hoofdlijnen vier sporen en is primair (maar niet uitsluitend) gericht op ondersteuning van 
Papendrechtse minima: 

1. Generieke ondersteuning via het Energieloket (bijvoorbeeld een voucherregeling voor 

energiebesparingsmaatregelen en eventueel voor energiezuinigere apparatuur, webinars etc.) aan 

Papendrechtse minima.  

2. De inzet van een energiecoach die op huisbezoek gaat bij Papendrechtse minima en zowel 

persoonlijk bespaaradvies geeft als hulp bij het aanbrengen van beschikbaar gestelde 

energiebesparende maatregelen.  

3. We zoeken nadrukkelijk de verbinding met Woonkracht 10 en de partners in het sociaal domein die de 
doelgroep in beeld hebben.  

4. Brede communicatie via de verschillende kanalen over energie besparen, bijvoorbeeld besparingstips. 
 
Samen met de netwerkpartners werken we uit op welke wijze wij het effectiefst kunnen zijn in onze 
communicatie over de beschikbaarheid van een energiecoach en andere ondersteuning. 
 
Overzicht regelingen 
Het Rijk heeft – naast het budget van 300 miljoen voor gemeentes - de volgende financiële regelingen 
opgezet om huishoudens financieel tegemoet te komen bij het verduurzamen van de woning en compenseren 
van de hoge energierekening. 
 

• De Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Gemeenten kunnen hiermee advies en 

(vouchers voor) energiebesparende spullen aanbieden waarmee inwoners hun huishouden/woning 

kunnen verduurzamen. Ook in Papendrecht is deze subsidie verkregen. De RREW regeling loopt tot 

eind 2022. 

 



• Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen eenmalig € 800 extra om 

de hogere energierekening te betalen. In Papendrecht wordt deze regeling uitgevoerd door de Sociale 

Dienst Drechtsteden.  

 

• Een vermindering van de energiebelasting en de Opslag duurzame energie- en klimaattransitie 

(ODE). Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik krijgt in 2022 ruim € 400 (inclusief btw) 

korting op de energiebelasting. 

 

• Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen 

woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp, 

isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. 

 

• Regeling lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Het Nationaal 
Isolatieprogramma richt zich zowel op een lokale aanpak, als op isolatie van huurwoningen door 
woningcorporaties en andere verhuurders, als op het stimuleren van isolatie door individuele 
woningeigenaren en VvE’s. De Regeling lokale aanpak is o.a. gericht op labels E,F en G. De Regeling 
lokale aanpak wordt de komende tijd verder uitgewerkt. 

 
 
De gemeente Papendrecht biedt naast bovengenoemde Rijksregelingen lokaal een duurzaamheidslening 
aan. Woningeigenaren kunnen onder voorwaarden een lening afsluiten voor het verduurzamen van hun 
woning. 
 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Een gedetailleerdere toelichting op de regeling 

aanpak energiearmoede ontvangt u na de zomervakantie. 
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