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Geachte mevrouw, heer, 
 
Inleiding 
In augustus 2021 hebben we u geïnformeerd over de toekenning van een eenmalige 
uitkering vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Dit is een 
regeling vanuit het Rijk om eigenaar-bewoners en huurders te stimuleren om energie 
te besparen in hun woning. Het doel hiervan is CO2 uitstoot verminderen en de 
woonlasten verlagen. De RREW is een vervolg op de eerdere Rijksregeling RRE, de 
Regeling Reductie Energiegebruik, die wij als gemeente Papendrecht ook hebben 
benut. De RREW loopt nog tot 31 december 2022.  
 
Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang rondom de RREW en willen 
we stilstaan bij de huidige ontwikkelingen. 
 
Plan van aanpak RREW 
De RREW kon voor verschillende activiteiten aangevraagd worden, die in 
Papendrecht onderverdeeld zijn in 'kleine maatregelen', 'algemeen advies' en 
'specifiek advies'.  
 
Kleine maatregel 
Een kleine maatregel is het uitgeven van cadeaubonnen voor woningeigenaren en 
voor huurders waarmee bewoners zelf aan de slag kunnen gaan met 
energiebesparende maatregelen. De cadeaubonnen kunnen worden besteed in een 
webwinkel en bij de lokale bouwmarkten. De bonnen hebben een waarde van €60,-. 
 
Algemeen advies 
Hierbij richten we ons op advies voor Verenigingen van Eigenaren; advies voor 
collectieve inkoop van isolatie, zonnepanelen en glasisolatie en maken we de 
verbinding met de Transitievisie Warmte.   
 
Specifiek advies 
Bij specifiek advies leggen we ons toe op advies in specifieke wijken met de 
zogenoemde buurtacties. Uit deze wijk wordt een aantal voorbeeldwoningen 
gekozen. Daarvoor wordt een adviesrapport met tips over energiebesparing 
geschreven. Dit rapport kan door anderen met een vergelijkbare woning ook worden 
gebruikt. Voor een laagdrempelig advies zetten we energiecoaches vanuit Drechtse 
Stromen in die op aanvraag persoonlijk langs gaan bij inwoners.  
 



 

 
 

Deze activiteiten hebben ook onderlinge samenhang en sluiten aan bij de ambitie 
van onze gemeente om voor 2050 een energieneutrale gemeente te zijn.  
 
Samenwerking met Woonkracht10 en het Energieloket 
We voeren de activiteiten binnen de RREW uit in samenwerking met Woonkracht10 
zodat de doelgroep huurders goed bereikt wordt. Huurders zijn een nieuwe 
doelgroep in de RREW en door de samenwerking met Woonkracht10 kunnen ook 
huurders aan de slag met verduurzaming voor een prettig warme maar betaalbare 
huurwoning. Daarnaast werken we samen met Regionaal Energieloket (REL). Zij 
spelen een centrale rol in het organiseren en uitvoeren van de activiteiten in de 
RREW. Zo verzorgen ze bijvoorbeeld Webinars waarin bepaalde activiteiten van de 
RREW centraal staan en zorgen zij voor vraagafhandeling. Daarnaast monitoren zij 
de voortgang van de activiteiten.  
 
Stand van zaken van de RREW 
Sinds de start van de RREW hebben 7991 unieke bezoekers de website van 
Regionaal Energieloket Papendrecht bezocht. Er zijn 1623 cadeaubonnen van de 
2327 beschikbare cadeaubonnen verzilverd. Daarnaast zijn er al 14 QuickScans 
aangevraagd door Verenigingen van Eigenaren voor het onderzoeken van 
mogelijkheden voor zonnepanelen op hun dak. Een uitgebreide toelichting op de 
activiteiten is toegevoegd in bijlage 1. 
 
Huidige ontwikkelingen 
Waar de stijgende prijzen voor energie enerzijds een probleem vormen omdat niet 
iedereen deze stijgende prijzen kan betalen, zorgt het er anderzijds wel voor dat 
energiebesparing van groter belang wordt. Ook Regionaal Energieloket merkt een 
toenemende vraag naar informatie over energiebesparing. Dit geldt niet alleen voor 
eigenaar-bewoners maar ook zeker voor huurders. In mei 2022 staat een Webinar 
Energiebesparing voor huurders gepland. Woonkracht10 zal aansluitend hieraan 
een eigen sessie inplannen om de huurders uit Papendrecht verder te helpen. 
 
De RREW heeft huurders als nieuwe doelgroep toegevoegd aan de regeling. Toch  
blijft het een lastige vraag of we alle doelgroepen bereiken. Uit informatie van het 
Regionaal Energieloket blijkt dat voornamelijk oudere inwoners uit Papendrecht 
informatie ophalen. Om toch ook die jongere generaties te bereiken, om hen mee te 
nemen in de energietransitie die landelijk plaats vindt, investeren we ook in extra 
communicatie via bijvoorbeeld sociale media. In het begin van de RREW was de 
impact van Covid-19 op het bereiken van doelgroepen onduidelijk. Nu blijkt uit 
ervaring dat het vaak als positief wordt ervaren dat men online Webinars kan 
bijwonen waardoor de zogezegde drempel verlaagd wordt. 
 
Een ander vraagstuk is de continuïteit. Op 31 december 2022 loopt de RREW af 
maar energiebesparing blijft urgent. Dit vanwege de gestegen energieprijzen en 
vanwege het geschikt maken van de woning voor een duurzame warmtebron. Naast 
het uitgangspunt, dat wat je niet verbruikt je ook niet op hoeft te wekken, is dit ook 
een belangrijk middel om energiearmoede te bestrijden. Vanuit het Rijk zullen voor 
de uitvoering van het klimaatakkoord in de meicirculaire middelen beschikbaar 
worden gesteld aan gemeenten. Hoe deze middelen kunnen worden ingezet, met 
een ingediend plan van aanpak of met vrije besteding, is op dit moment niet bekend.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, de waarnemend burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems, MSc  mr. drs. A.M.M. Jetten  
 
 
Bijlage: Voortgang uitvoering activiteiten RREW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voortgang uitvoering activiteiten RREW 

Activiteit 

Collectieve inkoop Isolatie: 
Dit was de eerste activiteit binnen de RREW. Het Webinar heeft plaatsgevonden op 29 september. 
83 bewoners waren hierbij aanwezig. Er zijn in totaal 286 offerte aanvragen geweest, waarvan er tot op 
heden al 76 geaccepteerd zijn. 

Webinar huurders: 
Deze activiteit wordt tweemaal herhaald. Voor deze activiteit werken we samen met Woonkracht10, zij 
geven ook een toelichting tijdens het Webinar. Het Webinar heeft op 3 november plaatsgevonden. Hier 
waren 186 huurders bij aanwezig. Er werden veel vragen richting Woonkracht10 gesteld. Daarom is 
besloten dat we bij het volgende Webinar (mei 2022) een extra sessie inplannen waar Woonkracht10 
de lead heeft en vragen zal beantwoorden. 

Zon op VvE: 
Deze activiteit bestaat uit twee informatieavonden. De bestuurders/beheerders van VvE's in 
Papendrecht zijn aangeschreven. Onderdeel van deze activiteit is de mogelijkheid om een quickscan 
aan te vragen om de mogelijkheden voor zonnepalen op de daken van de VvE's te onderzoeken. Er 
zijn 14 quickscans aangevraagd, waardoor het budget wat beschikbaar is voor deze activiteit al bijna is 
bereikt. 

Wijkaanpak 1: 
Voor de eerste wijkaanpak is de wijk Oosteind en de Kooy gekozen. Alle bewoners van de wijk hebben 
een brief ontvangen. Er zijn 4 woningopnames gedaan in de wijk, welke input waren voor 
adviesrapporten. Deze adviesrapporten zijn door alle bewoners uit Oosteind en de Kooy te 
downloaden. Het Webinar heeft op 15 december plaatsgevonden. Dit Webinar was minder druk 
bezocht. In de evaluatie kwam naar voren dat een moment tussen de drukke feestdagen Sinterklaas 
en Kerstmis de volgende keer beter verzet kan worden. 

Zon op VvE vervolg: 
Deze activiteit is het vervolg op Zon op VvE's. De bestuurders/beheerders die aanwezig waren op de 
1e informatieavond hebben een informatie ontvangen voor deze informatieavond, die een verdiepende 
slag sloeg. Bestuurders/beheerders die de 1e informatieavond niet aanwezig waren, hebben ook een 
mail gekregen om aan te sluiten omdat de informatie van de 1e informatieavond kort werd herhaald.  

Wijkaanpak 2: 
Voor de tweede wijkaanpak is de wijk Wilgendonk gekozen. Alle bewoners van de wijk hebben een 
brief ontvangen. Er zijn 5 woningopnames gedaan in de wijk, welke input waren voor adviesrapporten. 
Deze adviesrapporten zijn door alle bewoners uit Wilgendonk te downloaden. Het Webinar heeft op 9 
februari plaatsgevonden.  

VvE Energiebesparing: 
Deze activiteit wordt tweemaal herhaald. Alle leden van VvE's in Papendrecht hebben een brief 
ontvangen. Het eerste Webinar heeft op 23 februari plaatsgevonden.  

Collectieve aanpak Zonnepanelen: 
Dit loopt nog. Er is een installateur gekozen voor deze actie. Het Webinar heeft op 23 maart 
plaatsgevonden, hier waren 123 mensen bij aanwezig. Er zijn inmiddels al 191 offerte aanvragen 
gedaan.  

Collectieve aanpak Glas: 
Dit loopt nog. Aanmelding voor het Webinar is al mogelijk. 

Webinar huurders: 
Dit loopt nog. Het vorige Webinar was een groot succes waar veel vragen uit naar voren kwamen. 
Daarom is in overleg met Woonkracht10 besloten dat zij in de dagen na dit Webinar vanuit het 
Regionaal Energieloket, een extra eigen sessie inplannen om de huurders uit Papendrecht verder te 
helpen. 

VvE Energiebesparing: 
Dit loopt nog. Aanmelding voor het Webinar is al mogelijk.  

Digitale wijkaanpak: 
Dit loopt nog. 

Cadeaubonnen: 
Er zijn 1623 van de 2327 beschikbare cadeaubonnen verzilverd. Het maximum aan bonnen voor 
woningeigenaren is aangevraagd, maar nog niet alles is verzilverd. Er staan 68 woningeigenaren op de 
wachtrij. Promotie van de cadeaubonnen voor huurders wordt opgenomen met Woonkracht10. 

 



Overig:  
Sinds de start van de RREW hebben 7991 unieke bezoekers de website van Regionaal Energieloket 
bezocht. Er zijn 31238 pagina weergaven gedaan waarvan er 25418 uniek zijn. Het merendeel van de 
bezoekers komt direct op de website terecht. Een kleiner deel komt via Google of wordt vanuit 
Facebook doorgezet naar de website.  
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