
Aan de gemeenteraad 
 
 

datum  05-01-2021 

behandeld door  Sharona Jansen 

ons kenmerk  2020-0170265 

doorkiesnummer  078 770 7748 

Onderwerp  Update 
stimuleringsregeling RRE 
en RREW 

 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Als energieregio Drechtsteden, en daarmee ook Papendrecht, staan we voor de transitie naar een 
energieneutrale regio in 2050. De komende jaren ligt het accent vooral op het verduurzamen van 
woningen en gebouwen en de overstap van aardgas naar duurzame alternatieven. Als gemeente 
bieden wij handelingsperspectief aan de inwoners voor het verduurzamen van hun woning en het 
besparen van energie. Het perspectief bieden we met de stimuleringsregeling Regeling Reductie 
Energieverbruik (RRE) in samenwerking met het Energieloket Papendrecht. In deze 
raadsinformatiebrief wordt de stand van zaken van de RRE, de samenwerking met Energieloket 
Papendrecht en de aankomende stimuleringsregeling Regeling Reductie Energieverbruik Woningen 
(RREW) toegelicht.  
 
Update Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) 
De Rijksoverheid wil huiseigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen aan hun 
woning. Hiervoor stelde zij voor 2020 de subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) voor 
gemeenten beschikbaar. Papendrecht vroeg de subsidie aan voor het bereik van 1770 
woningeigenaren. Momenteel zijn 1249 huishoudens bereikt waarvan er 881 daadwerkelijk kleine dan 
wel grote maatregelen hebben genomen. Dit staat gelijk aan een besparing van 232 ton CO2. De 
subsidieregeling loopt tot 1 april 2021 en verwacht wordt dat de doelstelling van 1770 bereikte 
huishoudens wordt gehaald. De RRE-subsidie is dit jaar voor de volgende acties ingezet: 
 

1. Er zijn energiescans gemaakt van veelvoorkomende type woningen in de wijken Molenvliet, 
Westpolder en het gebied Dijklint. Deze scans vormen de basis voor het 
duurzaamheidsrapport waarin staat op welke manier woningeigenaren met dezelfde type 
woning kan verduurzamen. De rapporten zijn 130 keer opgevraagd en hebben geleid tot 117 
offerteaanvragen. In totaal namen 165 inwoners deel aan de (online) informatieavonden.  

2. Er is één collectieve inkoopactie georganiseerd rondom het isoleren van woningen. Deze 
collectieve actie was gericht op alle woningeigenaren in Papendrecht. In totaal sloten 166 
inwoners aan bij de informatieavond en dit heeft geleid tot 12 offerteaanvragen. In het eerste 
kwartaal van 2021 wordt een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen georganiseerd.  

3. Als laatste heeft de gemeente 1770 cadeaubonnen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van 
kleine energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren. Deze cadeaubonnen kunnen 
bij een speciaal ingerichte webshop ingeleverd worden. Ruim 1200 inwoners vroegen tot op 
heden de cadeaubon aan. De resterende cadeaubonnen kunnen tot 1 april 2021 worden 
aangevraagd en verzilverd. 

 
Bewonersavonden waarop de resultaten over de acties werden gedeeld, verliepen in 2020 volledig 
online. Middels webinars konden inwoners inloggen om de luisteren en vragen te stellen over de 
resultaten. Bijna 80% van de aanwezigen was (zeer) tevreden over deze manier van 
informatievoorziening.  
 
  



Aanvraag Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) 
Om de positieve beweging van de RRE-subsidie vast te houden, stelt de Rijksoverheid vanaf 2021 de 
RREW-subsidie beschikbaar. Met deze subsidie kunnen we naast woningeigenaren ook acties voor 
huurders en VVE's organiseren. Papendrecht heeft eind 2020 deze subsidie in samenwerking met 
Energieloket Papendrecht aangevraagd voor een bedrag van € 209.402. De subsidieregeling loopt 
van 1 april 2021 tot 1 juli 2022. In deze periode willen we 1200 woningeigenaren en 1200 
huurwoningen bereiken. Dit gebeurt aan de hand van de volgende acties: 
 

1. Inzet energiecoaches voor gericht advies over energiebesparende maatregelen in de huur- 
en/of koopwoning; 

2. Beschikbaar stellen van cadeaubonnen voor de aanschaf van kleine energiebesparende 
maatregelen voor woningeigenaren en huurders; 

3. Collectieve inkoopactie voor isolatiemaatregelen, zonnepanelen en HR++ glas; 
4. Wijkgerichte aanpak met energiescans voor verduurzamingsadvies voor woningeigenaren; 
5. Ondersteuning VVE's met informatieavonden over energiebesparing en zon op kleine VVE's; 
6. Informatiepakket Transitievisie Warmte 2021. 

 
Begin 2021 maakt de Rijksoverheid bekend of de subsidie aan Papendrecht is toegekend. We komen 
dan bij u terug met de verdere uitwerking van de acties voor 2021 en 2022. 
 
Samenwerking Energieloket Papendrecht 
Sinds 2017 werkt Papendrecht samen met het Energieloket Papendrecht voor de uitvoering van 
energiebesparende acties. In deze periode van drie jaar weten de inwoners van Papendrecht het 
Energieloket Papendrecht steeds beter te vinden voor informatie en advies over energiebesparende 
maatregelen. In 2020 bezochten bijvoorbeeld 2400 inwoners (unieke bezoekers) de website van 
Energieloket Papendrecht. De hoge naamsbekendheid komt mede voort uit het hoge aantal acties die 
sinds 2017 zijn uitgevoerd. In bijlage 1 ziet u de dekkingsgraad van het aantal bereikte huishoudens 
door Energieloket Papendrecht.  
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouder van Papendrecht, 
de secretaris,         de burgemeester, 
 
 
 
 
J.M. Ansems                          A.J. Moerkerke 
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