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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Verantwoording RRE subsidie 3389907   

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
In deze brief zetten we uiteen wat we voor de subsidie Regeling Reductie Energiegebruik voor 

huiseigenaren hebben gedaan. 
 

In het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) heeft het ministerie van Binnenlandse 
zaken en Koninkrijksrelaties op 13 december 2019 een subsidie van € 701.370 toegekend aan de 

gemeente Hengelo. Dit bedrag was bedoeld om ruim 7000 huishoudens in Hengelo te voorzien van 
energiebesparende maatregelen en zo bij te dragen aan de landelijke doelstelling om minder CO2 

uit te stoten. 
 

De RRE was alleen bedoeld voor woningeigenaren. Bewoners van huurwoningen en 
woningverhuurders konden hierop geen aanspraak maken. Met deze regeling heeft de gemeente  

projecten opgezet waarmee huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd werden om 
energiebesparende maatregelen te treffen. 

 
Oorspronkelijk was de einddatum voor de regeling 1 januari 2021. In verband met het uitbreken 

van Corona en de beperkingen die dat opleverde heeft het ministerie de gemeente twee keer 
uitstel gegeven. Eerst tot 31-3-2021 en daarna tot 31-12-2021. 

 
Wat is er gedaan 

Als eerste heeft de gemeente Hengelo in 2020 een pilotproject in de wijk de Nijverheid opgezet 
(“led op elkaar actie “). Alle woningen in deze wijk ontvingen een ledlamp en een flyer met 

informatie over energiebesparing. Naar aanleiding van deze actie hebben 80 woningeigenaren een 
energiebespaarbox aangevraagd. 

Samen met de SWB hebben we nog eens 2500 grote bespaarpakketten aan woningeigenaren 
beschikbaar gesteld. 

In samenwerking met Duurzaam Thuis Twente hebben we via de actie Poen voor groen ruim 5800 
woningeigenaren bereikt. Allereerst met een voucherregeling, waarbij aanvragers voor € 50 

energiebesparende producten konden aanschaffen. In totaal hebben 1.253 mensen een 
voucheraanvraag ingediend bij Poen voor Groen. Zij hebben in totaal voor een bedrag van € 

58.019,27 subsidie ontvangen. 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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Voor de volgende energiezuinige materialen heeft men subsidie aangevraagd: 

 

Ledverlichting 
materiaal 

Isolatie 
materiaal 

Waterbesparing 

materiaal 
(slimme) 

Verwarming 

Overig  
bv 

bespaarstekker, 
energiemanager Witgoed  

779 293 60 34 69 18 

 

 
Daarnaast hebben we via een intensieve campagne nog eens 1700 energieboxen en 2850 

brievenbuspakketten bezorgd bij huiseigenaren. 
 

Naast de genoemde energiebesparende maatregelen hebben we ook via verschillende kanalen 
voorlichting gegeven over energiebesparing: 

 De wooncoaches hebben in deze periode advies uitgebracht bij 361 woningen. 

 In de digitale avondsessies energie besparen zijn 31 woningeigenaren geweest en online zijn 
ook nog 149 inwonersadviezen gegeven. 

 De warmtewerkplaatsen zijn door 65 inwoners bezocht en in de Nijverheid zijn 17 
energiescans uitgevoerd.  

In totaal zijn er circa 13.500 woningeigenaren bereikt met voorlichting en energiebesparende 

maatregelen. 
 

 
Verantwoording 

 
In de aanvraag om subsidie RRE in 2019 was de volgende doelstelling aangegeven: 

 Aantal te bereiken woningeigenaren via sociaal media: 20.993 

 Aantal woningeigenaren die energiebesparende maatregelen/adviezen krijgen: 7.793 

 Totale projectkosten € 885.000 

 Bijdrage door Gemeente Hengelo of derden € 183.630 (deze bijdrage is niet nodig gebleken) 

 Gevraagde en ontvangen bijdrage BZK € 701.370 
 

De gerealiseerde kosten bedragen € 516.008, dat is € 185.362 minder dan de toegekende subsidie. 
We hebben ruim de aantallen voor maatregelen en adviezen zoals opgenomen in de aanvraag 

gehaald. En de activiteiten zijn allemaal uitgevoerd met uitzondering van monitoring van de 
uitgevoerde maatregelen.   

De kosten zijn lager zijn uitgevallen omdat: 

 Een deel van de kosten voor energieadviezen wel in de aanvraag van 2019 stonden maar niet 
meekonden omdat deze in 2019 en dus voor de projectperiode zijn gemaakt. De advieskosten 
zijn ook lager uitgevallen dan de 90.000 EUR die ervoor was begroot. 

 De kosten nazorg/monitoring lager zijn uitgevallen omdat monitoring niet via een digitaal 
dashboard is verlopen maar handmatig is gegaan. 

 De kosten voor voorlichting lager zijn uitgevallen door Corona (meer digitaal en minder fysieke 
bijeenkomsten) 

 De kosten voor kleine energiemaatregelen ook lager zijn uitgevallen. Bij de actie Poen voor groen 
was het besteedbaar bedrag per voucher 50 euro per huishouden. Niet iedere voucher is 
helemaal benut.  

 De kosten voor de energiepakketten (boxen en brievenbuspakketten)  door een goede 
aanbesteding (via SWB en Duurzaam Thuis Twente) lager zijn uitgevallen dan begroot.  
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Om aandacht te geven aan de regeling hebben we uitgebreid campagne gevoerd, via sociale 
media, advertenties in krant en huis-aan-huisblad en flyers in de energie box/energiepakketjes. 

Naast informatie over de regeling verwezen we naar het Energieloket voor meer informatie. 
 

Alle koopwoningen in Hengelo (aantal 38.160) zijn via onze mediacampagnes in principe 
geïnformeerd.  

 
Sisa verantwoording 

 
Op moment dat de jaarrekening is goedgekeurd door de accountant zal het Ministerie van EZK 

worden geïnformeerd. Dit zal medio 2022 zijn. 
De definitieve vaststelling van de subsidie zal door het Ministerie van EZK worden uitgevoerd. 

Op dat moment wordt ook duidelijk of het resterende bedrag (€ 185.362) door het ministerie wordt 
teruggevorderd of dat dit voor Hengelo beschikbaar blijft. Wij spannen ons in om dat laatste te 

bewerkstelligen. In het geval dat dit bedrag voor ons beschikbaar blijft zullen wij voorstellen doen 
om deze extra middelen in te zetten voor de aanpak van energiearmoede en wijkgerichte 

energiebesparing. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
 


