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Geachte mevrouw, heer, 
 

Inleiding 
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 boden we in 2020 en 
2021 inwoners handelingsperspectief voor deze activiteiten middels de stimuleringsregeling Regeling 
Reductie Energieverbruik (RRE). Deze regeling is inmiddels succesvol afgerond. Vanaf september 2021 
starten we, wederom in samenwerking met het Energieloket Papendrecht, met de stimuleringsregeling 
Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW). Hiermee blijven we handvatten bieden voor het 
verduurzamen van de woning.  
 
In deze raadsinformatiebrief blikken we kort terug op de uitvoering van de RRE en kijken we vooruit naar de 
uitvoering van de stimuleringsregeling RREW. 
 
Afronding Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) 
De Rijksoverheid wil huiseigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen aan hun 
woning. Hiervoor stelde zij voor 2020 de RRE voor gemeenten beschikbaar. Papendrecht vroeg de subsidie 
aan voor het bereiken van 1770 woningeigenaren. In totaal hebben we met verschillende acties 1782 
huishoudens bereikt waarvan er 1415 daadwerkelijk kleine dan wel grote maatregelen hebben genomen. De 
subsidieregeling is momenteel afgerond en we hebben de doelstelling van 1770 woningeigenaren gehaald. 
Met de acties is 435 ton CO2 minder uitgestoten wat gelijk staat aan het energieverbruik van 280 
huishoudens per jaar. In bijlage 1 vindt u de infographic 'Resultaten RRE'.  
 
Aanvraag Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) 
Om de positieve beweging van de RRE-regeling vast te houden, stelde de Rijksoverheid in het begin van 
2021 een bedrag van € 209.402 beschikbaar aan Papendrecht vanuit de stimuleringsregeling RREW. Met 
deze regeling kunnen we naast woningeigenaren ook acties voor huurders en VvE's organiseren. De 
subsidieregeling loopt van 1 april 2021 tot 31 juli 2022. In deze periode willen we 1200 woningeigenaren en 
1200 huurwoningen bereiken met de volgende acties: 
 

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

2. Ondersteuning van huurders in het toepassing van maatregelen middels een Webinar. 
3. Beschikbaar stellen van cadeaubonnen voor de aanschaf van kleine energiebesparende 

maatregelen voor woningeigenaren en huurders. 
4. Collectieve inkoopactie voor isolatiemaatregelen, zonnepanelen en HR++ glas. 
5. Wijkgerichte aanpak met energiescans voor verduurzamingsadvies voor woningeigenaren. 
6. Digitale wijkaanpak. Hierbij worden woningen gedigitaliseerd en kan advies op maat worden 

gemaakt rondom allerlei duurzaamheidsmaatregelen. 
7. Ondersteuning VvE's met informatieavonden over energiebesparing en zon op kleine VvE's. 
8. Informatiepakket Transitievisie Warmte 2021. 

 
Vervolg 
Dit jaar vindt in september de eerste actie 'Collectieve inkoopactie isolatie' plaats. Deze wordt opgevolgd 
door de digitale wijkaanpak in oktober en de informatieavonden voor zon op kleine VvE's in november. 



Vooralsnog vinden de bewonersavonden online plaats totdat de coronarichtlijnen een fysieke 
bewonersavond toelaten. In oktober starten we ook met de verspreiding van cadeaubonnen voor 
woningeigenaren en huurders. Voor huurders doen we dat in afstemming met Woonkracht 10.  
Een beknopte uitvoeringsplanning RREW is toegevoegd als bijlage 2.  
 
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. Tijdens de looptijd van de RRE bezochten bijvoorbeeld 4256 inwoners (unieke bezoekers) de 
website van Energieloket Papendrecht. Het merendeel van de inwoners spraken hun tevredenheid uit over 
de gevolgde online bewonersavonden vanuit de RRE-acties. Door de hoge naamsbekendheid en de 
tevredenheid over de dienstverlening zetten we de samenwerking met het Energieloket Papendrecht voor de 
RREW voort.  
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de locosecretaris, 
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de waarnemend burgemeester, 
 
 
 
 
mr. drs. A.M.M. Jetten. 
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GELIJK AAN ELEKTRICITEITS-
VERBRUIK VAN MEER DAN 

 

www.regionaalenergieloket.nl

DOOR DEZE ACTIES 

435 TON
MINDER CO2 UITSTOOT PER JAAR*

Resultaten van 
energiebespaaracties
in Gemeente Papendrecht 2020-2021

6.088 bezoekers op digitaal energieloket

1.782 deelnemers aan energiebespaaracties 

316 online huisscans ingevuld

254 deelnemers zonnepanelenactie

280

189 deelnemers isolatieactie

1.342 cadeaubonnen kleine energie- 
besparende maatregelen verzilverd

HUISHOUDENS PER JAAR  
(BRON: CLIMATE NEUTRAL GROUP)

*  Inschatting gebaseerd op de gemiddelde CO2-besparing van de maatregelen



Stimuleringsregeling Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) 

Beknopte communicatieplanning per activiteit 

 

1. Overzicht activiteiten RREW 

Categorie Activiteit 

Kleine maatregelen Activiteit 1: Cadeaubonnen voor huurders 
Activiteit 2: Cadeaubonnen voor eigenaar-bewoners 

Algemeen advies Activiteit 3: Gebiedsgericht advies 
Activiteit 4: Collectief inkoop van isolatie, zonnepanelen, HR++glas 
Activiteit 5: VvE Aanpak 
Activiteit 6: Informatiewebinar huurders 

Specifiek Advies Activiteit 7: Energiecoaches woningeigenaren en huurders 
Activiteit 8: Gebiedsgericht advies 
Activiteit 9: Digitale wijkaanpak  

 

2. Startdatum activiteiten 

Week Activiteit Startdatum  
Week 37  Collectieve inkoop Isolatie 13-sep 
Week 42 Webinar huurders 18-okt 
Week 45 Digitale wijkaanpak 8-nov 
Week 48  Zon op VvE 29-nov 
Week 50  Wijkaanpak 1 13-dec 
Week 3  Zon op VvE vervolg 17-jan 
Week 6  Wijkaanpak 2 7-feb 
Week 8 VVE Energiebesparing 21-feb 
Week 10 Collectieve aanpak Zonnepanelen 7-mrt 
Week 12 Collectieve aanpak Glas 21-mrt 
Week 18 Webinar huurders 2-mei 
Week 22 VVE Energiebesparing 30-mei 

 

  



3. Uitvoeringsagenda 
3.1. Cadeaubonnen – week 40 

De verspreiding van de cadeaubonnen gebeurt doelgroepgewijs. In totaal stellen we middels de 
RREW-regeling voor zowel woningeigenaren als huurders ieder 1200 cadeaubonnen beschikbaar. De 
brengt het totaal op 2400 cadeaubonnen. De cadeaubonnen worden vanaf oktober 2021 verspreid. 
Inwoners die vanuit de RRE-regeling reeds een cadeaubon hebben aangevraagd, kunnen weer een 
cadeaubon aanvragen. De verspreiding van de cadeaubonnen gebeurt op de volgende wijze: 

Doelgroep Communicatie 
Woningeigenaren Social media  

Iedere maand wordt via de social media-accounts van de gemeente 
aandacht besteed aan beschikbaarheid van de cadeaubonnen. Dit 
gebeurt via betaalde advertenties. 
 
 
 
 
Communicatie overige RREW-acties 
Voor verschillende RREW-acties ontvangen inwoners brieven met 
daarin informatie over de betreffende actie. In deze communicatie 
nemen we ook de beschikbaarheid van de cadeaubonnen op.  

Huurders  Social media  
Iedere maand wordt via de social media-accounts van de gemeente 
aandacht besteed aan beschikbaarheid van de cadeaubonnen. Dit 
gebeurt via betaalde advertenties. 
 
Brief 
In samenwerking met Woonkracht 10 ontvangen alle (sociale) 
huurders een brief waarin de beschikbaarheid van de cadeaubon 
kenbaar wordt gemaakt. De brief wordt zowel ondertekend door de 
gemeente als Woonkracht 10.  
 
Nieuwsbrief Woonkracht 10 
Tweemaal per jaar verstuurt Woonkracht 10 een digitale nieuwsbrief. 
De beschikbaarheid van de cadeaubonnen wordt hierin kenbaar 
gemaakt.  

 

Aanvraag webshop en bouwmarkt 

In tegenstelling tot de RRE-regeling hebben inwoners nu de mogelijkheid om de cadeaubon via de 
webshop en de bouwmarkt Gamma en Karwei in te leveren. Op welke manier de inwoner de 
cadeaubon wil verzilveren, moet bij aanvraag worden aangegeven.  

3.2. Collectieve inkoopactie Isolatie, Zonnepanelen en Glas – week 37, 12 & 24 

In de periode van de RREW-regeling organiseren we samen met het Energieloket Papendrecht drie 
collectieve inkoopacties. Deze acties maken het voor inwoners mogelijk om tegen een scherpe prijs 
hun huis te verduurzamen. Middels een brief en berichten op social media maken we aan alle 
woningeigenaren in Papendrecht de acties bekend. Voor meer informatie over de actie kunnen zij zich 
aanmelden voor de informatiewebinar die ongeveer twee maken na de brief wordt georganiseerd.  

3.3. Wijkaanpak – week 50 & 6 

Binnen de RREW-regeling organiseren we twee wijkgerichte aanpakken. De eerste vindt plaats in De 
Kooy-Oosteind en de tweede vindt plaats in Middenpolder. In deze wijkaanpak wordt voor de meest 
voorkomende woningen in de wijk een energierapport opgemaakt. In dit rapport wordt op maat 
beschreven welke activiteiten woningeigenaren kunnen nemen om hun woning te verduurzamen. 
Iedere wooneigenaar in de betreffende wijk wordt aangeschreven met de vraag om zich aan te 



melden als voorbeeldwoning. Na het opstellen van de rapporten, worden deze toegelicht en 
beschikbaar gesteld voor de gehele wijk.  

3.4. Digitale wijkaanpak – week 45 

Naast de reguliere wijkaanpakken met een energierapport, organiseren we binnen de RREW-regeling 
ook een digitale wijkaanpak. Woningeigenaren in Papendrecht worden hiervoor benaderd. 
Woningeigenaren krijgen een inlog per brief toegestuurd. Via deze inlog ontvangen zij op maat 
gemaakt advies rondom allerlei maatregelen voor de veelvoorkomende woningen in hun wijk. 
Woningeigenaren krijgen zo inzicht in de impact van maatregelen.  

3.5. Zon op VVE – week 48 

Ook VvE’s moeten aan de slag met energiebesparing. De klantreis voor een VvE wijkt dermate af 
van die van grondgebonden woningen dat deze doelgroep een eigen ontzorging aanpak behoeft. In 
totaal worden 18 VVE's aangeschreven (of gemaild) om zich aan te melden voor de 
informatiewebinar. Hierin ontvangen VVE's informatie over de mogelijkheden en kanttekeningen 
van zon op VVE's.  

 

3.6 Informatiewebinar huurders – week 50 

In samenwerking met Woonkracht 10 worden er twee informatiewebinars gegeven voor huurders. 
Hierin worden huurders meegenomen in welke kleine energiebesparende maatregelen zij kunnen 
nemen die wel een verschil maken. De huurders worden via de social media-kanalen van de 
gemeente en Woonkracht 10 op de hoogte gebracht van de webinars.  
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