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1. Projectgegevens 

1.1 Aanleiding:  

Gemeente Haarlem geeft samen met Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort invulling aan het 

project voor de huidige Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Bij de aanvraag van de Regeling 

Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) wordt wederom aangestuurd op intensieve 

samenwerking binnen de regiowaardoor schaalvoordeel en efficiency te behalen zijn.  

1.2 Doelstelling:  

Met deze regeling vermindert het energiegebruik in woningen, reduceert de CO2-uitstoot en 

worden woonlasten verlaagd. Voornamelijk huurders, maar ook eigenaar-bewoners worden zich 

bewust van hun mogelijkheden om energie te besparen en merken dit direct in de kostenbesparing 

door het aanbieden/uitvoeren van de volgende vier activiteiten:  

1. het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die de eigenaar-bewoner of de 

huurder zelf aan kan brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tochtstrippen, ledlampen en 

radiatorfolie;  

2. verwarmings- of ventilatiesystemen energiezuinig inregelen of laten inregelen;  

3. het geven of laten geven van advies specifiek voor de woning van een huurder of eigenaar-

bewoner;  

4. het geven of laten geven van algemeen advies.  

1.3 Uitgangspunten:  

Voor de regio Zuid-Kennemerland hebben we gekozen om deze aanvraag kracht bij zetten door de 

volgende uitgangspunten te hanteren:  

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

- We zetten in op de activiteiten die in het huidige RRE succesvol zijn;  

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

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

- Er wordt samengewerkt en met woningcorporaties en huurdersverenigingen; 

- Regionale samenwerking wordt voortgezet; 

1.4 Inhoud:  

Door het gehele aanbod van activiteiten zo goed mogelijk met elkaar te combineren behalen we de 

grootste impact. Door persoonlijk advies, besparende producten en direct uitvoeren van 

maatregelen als compleet pakket deur-aan-deur aan te bieden, ontzorgen we de bewoner en 

maken we het verschil. Samen met woningcorporaties, energieloket, en verschillende partners en 

partijen verzorgen we maatwerk. 
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2. Activiteiten 

2.1 Voorbereidende fase. 

In de voorbereidende fase richten we ons op het (verder) uitwerken van het plan van aanpak en 

het maken van inkoopafspraken. Voor het benaderen en betrekken van de huurders wordt 

samenwerking met de woningcorporaties gezocht. Deze samenwerking is inmiddels gestart, 

detailuitwerking van de plannen volgt na toewijzing van de RREW. Zwaartepunt van de activiteiten 

zal liggen op het aanbieden van energiebesparende maatregelen en het verstrekken van 

energieadvies. Bij huurders en eigenaren met een VvE is dit advies gericht op bewustwording, 

gedrag en kleine maatregelen, bij eigenaren zonder VvE ook op grote maatregelen. In deze fase zal 

ook het achterliggende monitorings- en rapportagesysteem met Duurzaam Bouwloket in worden 

gericht. Duurzaam Bouwloket is het bestaande onafhankelijke energieloket van de gemeente en in 

de huidige RRE vervult deze partij al een centrale rol in de registratie en afhandeling. Bij het 

opstellen van de plannen wordt gebruik gemaakt van de opgedane kennis en ervaring binnen de 

huidige RRE. Daarnaast wordt zo veel mogelijk aangesloten bij andere projecten in de gemeente en 

de regio gericht op energiebesparing. 

2.2 Uitvoerende fase  

1. Energiebesparende maatregelen Afhankelijk van de doelgroep wordt ingezet op het verstrekken 

en laten aanbrengen van energiebesparende producten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 

volgende mogelijkheden:  

- Energiebespaarpakketten met daarin producten als radiatorfolie, tochtstrippen en ledlampen. 

De pakketten worden vooral ingezet voor huurders bij woningcorporaties en worden zoveel 

mogelijk afgestemd op de situatie per complex of woningtype. 

- Tegoed dat bij het lokale MKB uitgegeven kan worden. Met dit tegoed kunnen bewoners 

producten aanschaffen die voor hun situatie het meest van toepassing zijn. Deze tegoeden 

worden met name ingezet voor de groep overige huurders en eigen-bewoners via een VvE. 

- Losse energiebesparende producten, zoals radiatorfolie en ledlampen. Deze producten worden 

vooraf gericht ingekocht afhankelijk van het type woning en ter plekke aan bewoners 

overhandigd, eventueel in combinatie met een energieadvies op maat.  

2. Verwarmings- of ventilatiesystemen energiezuinig inregelen In navolging van de campagne Zet 

‘m op 60 (https://zetmop60.nl/) wordt ingezet op het optimaliseren van de temperatuur van Cv-

installaties. In samenwerking met (de installatiebedrijven van) de woningcorporaties wordt regulier 

Cv-onderhoud gecombineerd met het optimaliseren van de instellingen.  

3. Specifiek advies voor de woning Via wijkgerichte acties worden energieadviezen op maat 

verstrekt aan grondgebonden eigenaar-bewoners. In het bijgeleverde adviesrapport worden kleine 

en grote energiebesparende maatregelen onder de aandacht gebracht en wordt hulp geboden bij 

het vervolgtraject. Deze adviezen worden waar mogelijk gecombineerd met hulp bij het 

aanbrengen van kleine maatregelen.  

4. Algemeen advies Via wijkgerichte acties worden energieadviezen ‘light’ verstrekt aan eigenaar-

bewoners in een VvE en huurders. Deze adviezen richten zich met name op de kleine 

energiebesparende maatregelen en op bewustwording van energiegebruik en besparing. Deze 

adviezen worden waar mogelijk gecombineerd met hulp bij het aanbrengen van kleine 

maatregelen. Daarnaast worden er algemene en thema-specifieke (online) 

informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners.  
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2.3 Vervolgfase 

Het grootste deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het gebruik van energie in de 

gebouwde omgeving, met name door het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen 

en gebouwen. Om de landelijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen moet de CO2-

uitstoot verminderen. Gemeente Haarlem heeft een hoge ambitie met haar duurzaamheidsbeleid. 

Haarlem wil zelfs al in 2040 van het aardgas af. Al in 2015 heeft de raad aangedrongen tot 

opschaling en versnelling. Deze ambitie is kracht bijgezet met het vaststellen van de Routekaart 

Duurzaamheid. Het collegeprogramma van de gemeente Haarlem heeft als titel ‘Duurzaam Doen’ 

en met de campagne ‘Haarlem wordt steeds gasvrijer’ wordt dit ook kracht bijgezet. In de regio 

werken we nauw samen. Al in 2017 is gezamenlijk deelgenomen aan het programma Innovatieve 

aanpakken vanuit het rijk. Met de provincie en de gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland is 

een Regionaal woonprogramma (RAP) en een Regionaal Energiebespaar Programma woningen 

(REP 2019-2022) opgesteld om eigenaren-bewoners te adviseren, motiveren en om hun woning te 

verduurzamen. Daarnaast worden de activiteiten voortkomend uit de TVW opgesteld.  

3. Monitoring 
De activiteiten zullen gemonitord worden door het Duurzaam Bouwloket (DBL) Door de inzet van 

het bestaande monitoringssysteem worden klantcontacten en uitgevoerde energiebesparende 

maatregelen geregistreerd. Duurzaam Bouwloket monitort en rapporteert over de administratieve 

werkzaamheden voor verantwoording van de regeling. Alle partijen in de aanpak rapporteren 

overeenkomstig de afgestemde voorwaarden aan DBL. Aan bewoners wordt toestemming 

gevraagd om klantcontactgegevens en woning gerelateerde data op te slaan. Dit heeft als 

bijkomend voordeel dat, naast het onderdeel monitoring, ook geautomatiseerde klantopvolging 

wordt gegeven. Dit zorgt ervoor dat na het verstrekken van advies of het treffen van een kleine 

eenvoudige maatregel een bewoner verder wordt ondersteund in zijn/haar klantreis en dit geen 

eenmalige actie is naar bewoners. De aanpak wordt zo ingestoken dat de kleine maatregelen 

makkelijk zelf zijn uit te voeren maar aangeboden wordt om dit voor de bewoners direct te doen. 

Partijen registreren deze activiteiten: 

  

Activiteit 1: Energiebesparende maatregelen Bij de energiebesparende maatregelen wordt op 

postcode + huisnummer niveau geregistreerd welke producten zijn overhandigd. Dit zal gepaard 

gaan met een handleiding voor plaatsing en gebruik en waar mogelijk wordt hulp bij installatie 

aangeboden. 

 Activiteit 2: Verwarmings- of ventilatiesystemen energiezuinig inregelen Via de installatiebureaus 

van de woningcorporaties wordt bij huurders de Cv-installatie ingeregeld. De installateurs 

rapporteren bij welke woningen dit plaats heeft gevonden.  

Activiteit 3: Specifiek advies voor de woning De betrokken partijen houden op postcode en 

huisnummer niveau wie een energieadvies op maat heeft ontvangen. Daarnaast wordt hulp bij het 

vervolgtraject aangeboden via de eigen organisatie of via Duurzaam Bouwloket, waarvan in beide 

gevallen de resultaten worden bijgehouden en gedeeld.  

Activiteit 4: Algemeen advies De betrokken partijen houden op postcode en huisnummer niveau 

wie een energieadvies ‘light’ heeft ontvangen. Daarnaast wordt aangeboden bij de installatie van 

de maatregelen, waarvan de resultaten worden bijgehouden en gedeeld.  

De collectie en registratie van benodigde gegevens zal bij de aangesloten partijen liggen en 

overkoepelend bij Duurzaam Bouwloket. Daarbij worden de AVG-regels in acht genomen. De 

gemeente zal in het kader van dit project op huisniveau geen persoonsgegevens of details over 

energiegebruik of de getroffen maatregelen bijhouden.  
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4. Planning 
01-2021 (Start project) - 07-2022 (Einde project) 

5. Communicatie traject 

Op welke manier benadert u de bewoners? 

Binnen het RREW-project gaan we wijk- en doelgroep gericht te werk, waarbij de nadruk op sociale 

huur ligt. De generieke stappen bij de uitvoering ziet er als volgt uit:  

- Benadering van de bewoner per brief 1 à 2 weken voordat er een actie plaats vindt  

- Uitvoering van een deur-aan-deur actie in een wijk of appartementencomplex met verstrekken 

van energiebesparende producten 

- Verstrekking van adviesrapport voor de woning en/of handleiding over plaatsing en gebruik 

kleine maatregelen  

- Persoonlijke opvolging waar van toepassing  

- Rapportage  

Daarnaast worden voor wijkgerichte of algemene acties ook andere communicatiekanalen ingezet, 

waaronder: 

- Handleiding en advies over kleine energiebesparende maatregelen  

- Lokale kranten - Website van gemeente en betrokken partijen  

- Sociale mediakanalen van gemeente en betrokken partijen 

- Nieuwsbrieven van gemeente en betrokken partijen 

- Informatiebijeenkomsten met generieke of specifieke thema’s  

- Kanalen van lokale energie coöperaties  

6. Organisatie en samenwerking 

De gemeente treedt op als centrale aanvrager en coördinator van de regeling. De gemeente 

ondersteunt in de communicatie en brengt partijen in de uitvoering van de regeling bijeen. De 

projectleiding komt in handen van een projectleider. Er zal nauwe samenwerking plaatsvinden met 

Duurzaam Bouwloket en de andere betrokken partijen. Elk van de vier gemeenten heeft één 

afgevaardigde in de stuurgroep van het project. Deze stuurgroep komt wekelijkse bijeen en is in 

staat om beslissingen te nemen en waar nodig de interne organisatie te betrekken. Omdat in het 

RREW-project veel nadruk op de huurders via woningcorporaties komt te liggen, wordt ook een 

regulier overleg met deze partijen ingepland.  

De gemeente Haarlem voert samen met gemeente Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort 

gezamenlijk het project voor de huidige Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) uit. Gemeente 

Haarlem treedt op als penvoerder van dit project binnen Zuid-Kennemerland. De samenwerking 

verloopt naar tevredenheid en de resultaten verlopen volgens planning. Bij de aanvraag van de 

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) wordt wederom aangestuurd op intensieve 

samenwerking binnen de regio, waardoor schaalvoordeel en efficiency te behalen zijn.  

Gemeente Haarlem heeft een hoge ambitie op het gebied van de energietransitie. Deze ambitie is 

kracht bijgezet met het vaststellen van de Routekaart Duurzaamheid en het collegeprogramma 

‘Duurzaam Doen’. In de regio werken we nauw samen. Al in 2017 is gezamenlijk deelgenomen aan 

het programma Innovatieve aanpakken vanuit het rijk. Met de provincie en de gemeenten in 

IJmond en Zuid- Kennemerland is een Regionaal woonprogramma (RAP) en een Regionaal 
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Energiebespaar Programma woningen (REP) opgesteld om eigenaren-bewoners te adviseren, 

motiveren en om hun woning te verduurzamen. Daarnaast wordt in de regio samengewerkt bij de 

Transitievisie Warmte (TVW) en laten we de activiteiten van dit project aansluiten op de andere 

projecten. Deze aanpak voor de RREW sluit goed aan bovenstaande projecten: Deze aanvraag sluit 

aan op de visie van de Haarlemse Sociale energietransitie, met als doel het verlagen van de 

energierekening bij inwoners met een krappe beurs; Deze aanvraag past bij de Transitievisie 

warmte die in concept gereed is; Naast de wijkgerichte aanpak naar aardgasvrij wordt ingezet op 

isoleren en energie besparen van de overige woningvoorraad. 

7. Begroting 

Aantal huurwoningen waarvoor energiebesparende maatregelen worden gerealiseerd: 10.000 

Aantal koopwoningen waarvoor energiebesparende maatregelen worden gerealiseerd: 2.500 

Totaal aantal woningen op waarvoor energiebesparende maatregelen worden gerealiseerd: 12.500 

Totale kosten per woning op: € 100,00 

Totaalbedrag subsidie: € 1.250.000,00 

8. Projectrisico's 

Indien door het COVID-19 virus aangescherpte maatregelen worden doorgevoerd, bestaat het 

risico dat er bepaalde activiteiten niet of minder effectief uitgevoerd kunnen worden. Hier onder 

vallen informatiebijeenkomsten, deur-aan-deur bezoeken, alsmede het kunnen leveren van 

energieadviezen aan bewoners. 
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