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Geachte heer Oude Munnink, 
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In uw brief van 19 januari 2021 stelt u vijf vragen over het verduurzamen van woningen in de 

gemeente Hengelo. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen. 
 

Vraag 1. Hoe staat het op dit moment in grote lijnen met het verduurzamen van de woningen in 
Hengelo m.b.t. energie en warmte? Met het oog op de energietransitie blijft niet gebruikte energie 

tenslotte de duurzaamste energie. 
 

Gemeente Hengelo heeft op 1-1-2021 het nieuwe energieloket gelanceerd via de website   
Duurzaam Bouwloket | Hengelo (O). Hier kunnen inwoners van Hengelo alle acties, informatie en 

mogelijkheden vinden over energie besparen in je eigen huis. Ook is het mogelijk om hier een 
wooncoach aan te vragen welke gratis en onafhankelijk advies kan geven. Meer informatie over 

Hengelo aardgasvrij kunt u ook op deze pagina vinden. 
 

 
Vraag 2. In hoeverre is de “poenvoorgroen”regeling een succes in Hengelo? 

(https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Beheer/Nieuwsoverzicht/doe-mee-met-Poen-voor-
Groen!.html)  

 
De actie Poen voor groen maakt onderdeel uit van de uitvoering van de Regeling Reductie 

Energiegebruik (RRE). Een regeling voor huiseigenaren om te komen tot kleine energiebesparende 
maatregelen. In Hengelo voeren wij in dit kader meerdere acties uit: 

  
1. De “Poen voor Groen” actie wordt uitgevoerd door Stichting Duurzaam Thuis Twente. De 

stichting  heeft de opdracht om 5.000 huiseigenaren te bereiken met een tegoedbon van € 
50,-. Deze tegoedbon is te besteden bij de deelnemende bouwmarkten in Hengelo. Op dit 

moment hebben er circa 800 woningeigenaren gebruik gemaakt van deze actie. 
2. Daarnaast voert de SWB de opdracht uit voor het maken van 2500 

energiebespaarpakketten voor huiseigenaren. De eerste 80 energiebespaarpakketten zijn 
verzonden in de eerste actie “Nijverheid Led op elkaar”. De tweede ronde van 800 

pakketten wordt in het eerste kwartaal geleverd aan 800 huiseigenaren die via het Hengelo 
Panel hebben meegedaan aan een vragenlijst over duurzaamheid en duurzame 

energieopwek. 
3. Verder blijkt het door de coronamaatregelen lastig om eigenaren te bereiken. Zo kunnen er 

in tegenstelling tot onze eerdere opzet geen fysieke informatiebijeenkomsten 
georganiseerd worden. Dit wordt landelijk onderkend, momenteel ligt er een breed 

gedragen verzoek bij het rijk om verlenging voor de projectperiode te regelen. 
 

https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente
https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Beheer/Nieuwsoverzicht/doe-mee-met-Poen-voor-Groen!.html
https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Beheer/Nieuwsoverzicht/doe-mee-met-Poen-voor-Groen!.html
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Vraag 3. Heeft het college, naast de “poenvoorgroen” regeling, grotere plannen voor het 
verduurzamen van Hengelo? Deze “poenvoorgroen” regeling is zeker van toegevoegde waarde 

maar heeft per huishouden natuurlijk maar een beperkte impact. 
 

 
Gemeente Hengelo heeft in navolging van de RRE voor huiseigenaren (Regeling Reductie 

Energieverbruik) waar bovengenoemde acties uit worden gefinancierd in co-creatie met Welbions in 
november 2020 een aanvraag ingediend bij het rijk om subsidie RREW (Regeling Reductie 

Energieverbruik Woningen) te verkrijgen. Deze regeling is bedoeld voor huurders en kopers 
waardoor meer gebiedsgerichte acties plaats kunnen vinden. Het rijk heeft nog niet besloten welke 

aanvragen worden gehonoreerd. 
 

Deze regeling is inderdaad het eerste stapje op weg naar meer energiemaatregelen. Met het 
lanceren van het nieuwe energieloket is de informatievoorziening over de verschillende mogelijke 

energiemaatregelen verbeterd. Hierdoor kunnen we komende jaren beter inzetten op 
bewustwording en activatie onder onze inwoners. We overwegen zeker om grotere acties op te 

zetten, zoals bijvoorbeeld collectieve inkoopacties. We vinden het belangrijk dat inwoners een goed 
handelingsperspectief krijgen, ook richting aardgasvrij, zodat ze de juiste stappen kunnen zetten 

(no-regret) op het moment dat het uitkomt.  
 

Tot slot werken we actief mee aan de ontwikkeling van financieringsinstrumentarium, zoals 
Gebouw Gebonden Financiering. Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot financiering, zodat 

energiemaatregelen gefinancierd kunnen worden, het energiegebruik naar beneden gaat en de 
energierekening ook in de toekomst betaalbaar blijft. 

 
Vraag 4. Heeft het college begin dit jaar in de Tubantia gelezen dat inwoners in Hof van Twente 

een “gratis ”warmtefoto” kunnen maken? 
 

Het college is op de hoogte van de actie in Hof van Twente. Het is een initiatief van een 
commerciële partij en gemeente Hengelo heeft hierover ook informatie ontvangen.  De 

huiseigenaren die zich hebben opgegeven krijgen een foto van de voorgevel van het huis. Wanneer 
er een auto of ander obstakel, zoals een boom of struik voor staat, belemmert dat het zicht op de 

gevel en dat deel komt dan ook niet goed op de foto. De overige delen van de woning komen niet 
in beeld, waardoor het inzicht in het warmteverlies van de woning beperkt is. Een warmtefoto van 

je eigen huis is een trigger om te zien dat er warmte weglekt, maar de mate waarin dit leidt tot het 
nemen van energiemaatregelen kon nog onvoldoende worden aangetoond. Hierdoor is de 

effectiviteit van deze actie erg onzeker. Bij de totale beoordeling vonden wij uiteindelijk de prijs-
kwaliteit verhouding niet in balans.  

 
Vraag 5. Is het college voornemens dit initiatief te volgen en toe te passen in Hengelo? 

Ons inziens is dit voor de inwoners namelijk een goed initiatief om effectief (en betaalbaar) te 
weten te komen waar huizen het meeste warmte verliezen. Op basis van deze informatie kunnen 

inwoners efficiënter het warmte dan wel energieverlies aanpakken.  
 

Zoals aangegeven ligt er op dit moment bij het rijk een verzoek tot verlenging voor het uitvoeren 
van de RRE. De verwachting is dat het rijk eind februari 2021 met een antwoord komt.  

Wij onderzoeken momenteel of het, in geval van verlenging, mogelijk is om binnen het resterende 
RRE-budget een aantal volledige warmtescans beschikbaar te stellen aan huiseigenaren.  

 
Wij verwachten uw brief hiermee voldoende te hebben beantwoord. 
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


