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Informatiebrief aan de Raad 

 

Zaaknummer: Z/18/024693/ 

Documentnummer: 316482 

Datum: 13 september 2022  

Onderwerp: Resultaten Regeling Reductie Energie Woningen (RREW) 

Bijlage(n): - 

 

Geachte raad, 

Met deze brief willen wij u verder informeren over de uitvoering en resultaten van de Regeling 

Reductie Energieverbruik Woningen (RREW).  

De RREW is een regeling vanuit het Rijk en heeft als doel bewoners van woningen (zowel huurders 

als eigenaren) te stimuleren om energie-reducerende maatregelen te nemen. Hierdoor daalt het 

energieverbruik met als gevolg ook de CO2-uitstoot en de energierekening van de bewoner. De 

gemeente heeft een aanvraag ingediend bij het Rijk en op 19 februari 2021 heeft de gemeente een 

beschikking ter waarde van 300.000 euro ontvangen voor de RREW.  

De gemeente gebruikt(e) deze financiële middelen voor: 

• Bewoners konden voor maximaal 70 euro aan energiebesparende maatregelen aanschaffen. 

Denk hierbij aan LED verlichting, energiebesparende douchekop of tochtstrips. De 

subsidieregeling en bijhorende maatregelen zijn te vinden op 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-420487.pdf Deze subsidieverordening 

heeft u als raad vastgesteld op 16 november 2021.  

• De aanstaande collectieve en ontzorgende inkoopactie grote energiebesparende 

maatregelen zoals isolatie, isolatieglas, zonnepanelen en een hybride warmtepomp.  

Voor de uitvoering van bovenstaande acties heeft de gemeente een aanbesteding gedaan onder 

drie partijen, te weten 1) Winst uit je woning, 2) Duurzaam Bouwloket, en 3) Regionaal 

Energieloket. Winst uit je woning is door de aanbesteding naar voren gekomen als beste partij en 

is geselecteerd voor de uitvoering.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-420487.pdf
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Vouchers 

De gemeente heeft de bewoners minimaal één aankondigingsbrief en een herhaling gestuurd voor 

een voucher voor energiebesparende maatregelen ter waarde van 70 euro.  

Het aantal aangevraagde vouchers op de einddatum 1 juli 2022 was: 

• 1.908 door huurders 

• 1.156 door eigenaren. 

Het budget is hiermee uitgeput.  

Inkoopactie 

In het najaar van 2022 krijgen de woningeigenaren een brief in de bus voor deelname aan een 

gezamenlijke, ontzorgende inkoopactie.  

Na afronding van deze actie is de RREW met succes uitgevoerd en afgerond. De vouchers voor 

energiebesparende maatregelen hebben geleid tot een CO2-reductie van 535 ton CO2 per jaar. Een 

daling van 1% van de uitstoot van woningen in Wassenaar. De CO2-reductie van de inkoopactie 

wordt bekend na afronding van deze actie.  

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

T.N. Kramer, 

 

 

 

 

drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


