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Kernboodschap  Gemeente Haarlem heeft een aanvraag ingediend bij het Rijk voor de Regeling 

reductie energiegebruik woningen (RREW). Het doel van deze regeling is het 

stimuleren van huurders en eigenaar-bewoners om energie te besparen in hun 

woning met als doel de CO2-uitstoot te verminderen en woonlasten te verlagen. 

 

Overeenkomstig de aanvraag worden voornamelijk huurders, maar ook eigenaar-

bewoners zich bewust van de mogelijkheden en de voordelen om energie te 

besparen. Hierbij is veel aandacht voor het verlagen van de energierekening door 

onder andere het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die 

de bewoner zelf aan kan brengen. Denk hierbij aan tochtstrippen, ledlampen en 

radiatorfolie, maar ook aan het (laten) inregelen van verwarmingssystemen, of het 

ontvangen van persoonlijk energieadvies. 

 

Het ministerie heeft de beslistermijn met 8 weken verlengd. Voor 8 maart 2021 zal 

een besluit op de aanvraag volgen. De aanvraag is ingediend met als doel 12.500 

duizend woningen te bereiken waarvan 10.000 in de huursector. 
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Besluit College  

d.d. 2 februari 2021 

 

 

1. In te stemmen met de aanvraag zoals deze op 16-11-2020 is ingediend bij het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit, onder voorbehoud van toekenning van de aanvraag: 

2. Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid 

betreft, verlenen mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van dit 

besluit aan de afdelingsmanager ECDW. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Gemeente Haarlem heeft een aanvraag ingediend bij het Rijk voor de Regeling reductie 

energiegebruik woningen (RREW). Het doel van deze regeling is het stimuleren van huurders en 

eigenaar-bewoners om energie te besparen in hun woning met als ultieme doel de CO2-uitstoot te 

verminderen én woonlasten te verlagen. 

 

Het budget van het ministerie voor deze regeling (€ 70 miljoen) is op de dag van opening al 

overschreden en in totaal is door 293 gemeenten voor ca. € 130 miljoen aan aanvragen ingediend. 

De aanlooptijd van de regeling was kort en de minister verdeelt het bedrag op volgorde van 

binnenkomst. De Haarlemse aanvraag (Bijlage 1) , evenals de aanvragen van de regiogemeenten 

Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort zijn op de eerste dag ingediend. Dit heeft er mede toe geleid 

dat de aanvraag achteraf aan het college wordt voorgelegd.   

 

Het ministerie heeft de beslistermijn met 8 weken verlengd. Voor 8 maart 2021 zal een besluit op de 

aanvraag volgen. De aanvraag is ingediend voor € 1.250.000 met als doel 12.500 duizend woningen 

te bereiken waarvan 10.000 in de huursector. 

 

Overeenkomstig de aanvraag worden voornamelijk huurders, maar ook eigenaar-bewoners zich 

bewust van de mogelijkheden en de voordelen om energie te besparen. Hierbij is veel aandacht voor 

het verlagen van de energierekening door onder andere het aanbieden van eenvoudige 

energiebesparende maatregelen die de bewoner zelf aan kan brengen. Denk hierbij aan 

tochtstrippen, ledlampen en radiatorfolie, maar ook aan het (laten) inregelen van 

verwarmingssystemen, of het ontvangen van persoonlijk energieadvies. 
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2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit: 

1. In te stemmen met de aanvraag zoals deze op 16-11-2020 is ingediend bij het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het college van burgemeester en wethouders besluit, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft: 

2. Mandaat, volmacht en machtiging te verlenen, onder voorbehoud van toekenning, voor de 

uitvoering van de aanvraag, aan de afdelingsmanager ECDW. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met de aanvraag van de specifieke uitkering voor het reduceren van energiegebruik levert Haarlem 

een bijdrage aan het realiseren van de Urgenda-doelstellingen. Het energiegebruik in woningen 

neemt af, de CO2-uitstoot wordt hierdoor gereduceerd én de woonlasten worden hiermee verlaagd. 

Voornamelijk huurders, maar ook eigenaar-bewoners worden zich bewust van hun mogelijkheden 

om energie te besparen en merken dit direct in de portemonnee door het aanbieden en uitvoeren 

van de volgende activiteiten:  

 

- Het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die huurder of eigenaar-

bewoner zelf aan kan brengen. (tochtstrippen, ledlampen en radiatorfolie);  

- Het energiezuinig in (laten) regelen van de verwarmings- of ventilatiesystemen (cv op 60); 

- Het geven van advies specifiek voor de woning van huurder of eigenaar-bewoner;  

- Het geven van algemeen advies op het gebied van energiebesparing.  

 

Het doel van de aanvraag is 12.500 duizend woningen bereiken waarvan 10.000 in de huursector. 

 

4. Argumenten 

1. De aanvraag van een uitkering boven de €500.000 is een bevoegdheid van het college. 

Het budget van het ministerie voor deze regeling (€ 70 miljoen) is op de dag van opening al 

overschreden en in totaal is door 293 gemeenten voor ca. € 130 miljoen aan aanvragen ingediend. 

De aanlooptijd van de regeling was kort en de minister verdeelt het bedrag op volgorde van 

binnenkomst. De Haarlemse aanvraag (Bijlage 1) , evenals de aanvragen van de regiogemeenten 

Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort zijn op de eerste dag ingediend. Dit heeft er mede toe geleid 

dat de aanvraag achteraf aan het college wordt voorgelegd.   

 

2. Het mandaat verlenen aan de afdelingsmanager ECDW 

Onder dit mandaat valt het inkopen en aanbesteden van werken, diensten en leveringen met 

betrekking tot de aanvraag RREW, alsmede het aangaan en ondertekenen van de desbetreffende 

overeenkomsten.  
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3. Inzetten van het budget past in het ingezet duurzaamheidsbeleid.  

Eén van de doelen van het Programma Haarlem Aardgasvrij 2040, is het verminderen van het 

energiegebruik in de gebouwde omgeving. Gemeente Haarlem werkt al jaren intensief aan dit 

onderdeel van de energietransitie. Dit doen we onder andere in samenwerking met de gemeenten in 

Zuid-Kennemerland (en IJmond) binnen het regionale energiebespaar programma (REP), maar ook 

binnen de regeling reductie energiegebruik (RRE). De mogelijke toekenning van deze aanvraag 

versterkt het bestaande programma.  

 

4. Aanvullende uitgangspunten opgenomen in de aanvraag.  

Het verminderen van energiegebruik in woningen en daarmee de reductie van CO2-uitstoot staat 

centraal bij deze regeling. Haarlem heeft in de aanvraag aanvullende uitgangspunten opgenomen om 

het effect van deze regeling zo optimaal mogelijk te benutten. De volgende uitgangspunten zijn 

opgenomen:  

- De activiteiten richten zich voornamelijk op sociale huur (verlagen van de energierekening);  

- We betrekken het lokale MKB waar dat mogelijk en realistisch is;  

- We sluiten waar mogelijk aan bij de activiteiten binnen de Transitievisie Warmte;  

- Er wordt samengewerkt en met woningcorporaties en huurdersverenigingen; 

- De Regionale samenwerking wordt voortgezet; 

 

5. Financiën 

De specifieke uitkering reductie energiegebruik wordt, na toekenning ontvangen op de 

gemeenterekening en wordt  als reservering opgenomen op de balans. De afwikkeling en 

verantwoording van het project zal via de jaarrekening plaatsvinden.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 
De afgelopen jaren is nauw samengewerkt met verschillende lokale en regionale bedrijven, 

initiatieven en woningcorporaties. Voor dit project hebben we de inzet van al deze partijen hard 

nodig om resultaten te boeken en al 12.500 huishoudens te bereiken.  

Het is niet altijd mogelijk om vast te houden aan de gestelde uitgangspunten. Het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken kan budget terugvorderen indien niet wordt voldaan aan de gestelde 

voorwaarden en indicatoren.  

Verder bestaat het risico dat door het COVID-19 virus bepaalde activiteiten niet of minder effectief 

uitgevoerd kunnen worden. Hier onder vallen onder andere de deur-aan-deur advies. 

6. Uitvoering 

In de aanvraag zijn verschillende partijen benoemd. Met deze partijen zijn in het voortraject 

gesprekken gevoerd en plannen besproken. Zodra er duidelijkheid is of de uitkering wordt toegekend 

worden de plannen samen met deze partners verder uitgewerkt.  

 

7. Bijlage 

Bijlage 1:  Aanvraag Regeling reductie energiegebruik particulieren 


