
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
PVV Hengelo 
T.a.v. mevrouw P. Nijhuis 
Postbus 18   
7550AA Hengelo  
 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  
  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Bespaar box 3283551  $datumond$ 

Geachte mevrouw Nijhuis, 

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 

 
 
Naar aanleiding van het persbericht Gemeente Hengelo 27 juli 2021: Duurzaam pakket met 
energiebesparende maatregelen. Een gratis bespaar box voor alle Hengelose huiseigenaren heeft 
de fractie van PPV Hengelo vragen gesteld. 

 
 
In deze brief worden de vragen beantwoord.  
Vraag 1: De beste energiebesparing is voorkomen dat je (onnodig veel) energie verbruikt. PVV 
Hengelo is het hier natuurlijk mee eens, maar vraagt zich af waarom dit in het persbericht 
alleen voor huiseigenaren geldt. 

Wat is de reden dat deze regeling alleen voor huiseigenaren geldt? 
 

Antwoord: In 2019 heeft de gemeente Hengelo bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties subsidie aangevraagd en toegekend gekregen voor de uitvoering van de 
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Het toegekende subsidiebedrag bedroeg € 701.370, 
uitgaande van het door het rijk vastgestelde bedrag van € 90,- per woning kunnen we hiermee 
7793 woningeigenaren (van de 20.993 huiseigenaren in Hengelo in 2019) bereiken.  

In de kosten van € 90,- zijn ook de kosten voor projectkosten/website/aanbestedingen en 
communicatie inbegrepen.  
Door het ministerie is bepaald dat de RRE alleen voor woningeigenaren van toepassing is. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. Op 12 januari 2021 heeft het 
Kabinet, in verband met de beperkingen vanwege corona, besloten de uitvoering van deze regeling 
te verlengen tot en met december 2021. 
In november 2020 heeft de gemeente Hengelo in samenwerking met de woningbouwvereniging 

Welbions, subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
voor de RREW (bestemd voor woningeigenaren én huurwoningen) als opvolging van de RRE. 
Helaas is de subsidie niet toegekend omdat door het grote aantal aanvragen het budget van 100 
miljoen Euro na 2 dagen al was overschreden. Onze aanvraag is op dag 3 binnengekomen. 
Het verzoek aan het ministerie om dan de RRE ook open te stellen voor huurders is helaas op niets 
uitgelopen. 

Het criterium is en blijft dat alleen woningeigenaren van de RRE  gebruik kunnen en mogen maken. 
De ‘Poen voor groen’ actie valt ook onder dezelfde RRE-regeling. Een woningeigenaar kan er 
daarom kiezen aan welke deelactie hij/zij wil meedoen. 
 
Vraag 2: Is het college het met PVV Hengelo eens, dat de gemeente iedere inwoner ongeacht koop‐ 
of huurwoning zou moeten willen stimuleren om energie te besparen? 
Zo nee, waarom niet? 
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Antwoord: Het college is het ermee eens dat de gemeente iedere inwoner ongeacht koop- of 
huurwoning zou moeten stimuleren om energie te besparen. En dat doen we via de gemeentelijke 
advertentie in het Hengelo’s weekblad, maar vooral ook via het Energieloket Hengelo. Het 

Energieloket biedt hulp bij vragen over het verduurzamen van woningen. 
Op www.hengelo.nl/energieloket staat informatie over maatregelen, subsidies en andere 
financieringsvormen. 
Daarnaast heeft het college in het kader van het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe 
Energie de opdracht gegeven om een stimuleringsplan energie besparen op te stellen. In dit plan 
wordt nader uitgewerkt hoe de Hengelose inwoners gestimuleerd en ondersteund kunnen worden 
bij het verduurzamen van hun woning. Dit plan werken we uit in het uitvoeringsprogramma Nieuwe 

Energie Hengelo 2022-2026. 
 
Vraag 3 : Is het college bereid de energie boxen ook voor inwoners met een huurwoning 

beschikbaar te stellen? 

Zo nee, waarom niet. 
Antwoord: Het college heeft op dit moment niet het voornemen om energieboxen voor inwoners 
met een huurwoning beschikbaar te stellen. Zoals aangegeven is dit niet mogelijk binnen de 
huidige regeling. De RRE loopt tot het eind van dit jaar en vraagt veel personele inzet. Daarnaast 

zijn er binnen de begroting voor duurzaamheid geen middelen beschikbaar om extra boxen te 
financieren. Mocht u een voorstel voor uitbreiding van de actie overwegen dan zal de raad hiervoor 
extra financiële middelen beschikbaar moeten stellen. Natuurlijk zijn Welbions en andere 
verhuurders zelf ook bezig met het isoleren van hun eigen woningbezit en plaatsen van 
zonnepanelen. 
 
 

 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 
$handtekening$ 
$naam$ 

https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente

