
 

Raadsbrief: Voortgangsbericht Regeling Reductie Energiegebruik 

 
aan: de raad van de gemeente Hillegom 
datum: 27 januari 2021 
zaaknummer: volgt 
datum collegevergadering:  
portefeuillehouder: Karin Hoekstra 

behandelend ambtenaar: Ianthe Dickhoff 
 
Inhoud Mededeling: 
 
Terugblik 
Op 23 juni 2020 werd de brief met de voucher van € 70 voor kleine energiebesparende 

maatregelen aan inwoners verzonden. In de tussentijd zijn lopende zaken rondom de RRE 
uitgevoerd. Gedurende de zomer bleek dat er minder vouchers werden gebruikt dan verwacht. Bij 
andere gemeenten bleek dat ook zo te zijn. Besloten werd dat vanaf het najaar 2020, in overleg 
met intermediair Winst uit je woning, om het inwoners makkelijker te maken. Dit betekende dat 
men via een webshop - zonder voorfinanciering - de voucher kon verzilveren. Deze webshop 

leverde de producten uiteraard ook thuis, waardoor deze aanvullende ‘route’ coronaproof was. Dit 
zorgde in eerste instantie voor wat meer ingediende vouchers, maar daarna zwakte het weer af.  

 
Stand van zaken 
Sinds 23 juni hebben 534 Hillegommers met een koopwoning gebruikt gemaakt van de voucher. 
Het resterend budget staat op € 96.306 (van € 132.248). 
 
Afgelopen najaar is begonnen met voorbereiden + indienen van de aanvraag Regeling Reductie 
Energiegebruik Woningen (RREW). Dit is de vervolgregeling op de RRE, met uitbreiding van de 

doelgroep naar huurders. We hebben gekeken hoe we de RRE en RREW bij toekenning op elkaar 
kunnen laten aansluiten, zodat we richting inwoners een permanente draaggolfcampagne kunnen 
houden op het onderwerp energiebesparing.  
 
Einde jaar 2020 zijn aanvullende mogelijkheden bedacht voor concrete energiebesparing bij 
huiseigenaren, binnen de resterende tijd van de RRE. Met meerdere partijen en het ministerie van 

Binnenlandse Zaken zijn gesprekken gevoerd over hoe we de laatste maanden RRE nog kunnen 
invullen, omdat het voucherbudget nog voldoende ruimte biedt. Er zijn meerdere actievoorstellen 

overwogen, maar in het licht van zowel de RRE-voorwaarden als de uitdagingen die de huidige 
coronacrisis ons brengt bleven enkele opties over.   
 
We hebben geopteerd een tweetal brieven te sturen i.s.m. intermediair Winst uit je woning:  

 Opnieuw de voucher (twv € 70) voor degenen die de eerdere voucher nog niet benut 

hebben + aanvullend aanbod (ook twv € 70) voor een gerichte LED-inkoopactie. 
 Voor inwoners die eerder de voucher al benut hebben alleen (aanvullend) het aanbod van 

de gerichte LED-inkoopactie (twv € 70). 
 
De LED-inkoopactie betreft een online tool waarmee je makkelijk bepaalt voor welke lampen in 
huis je nog naar LED kunt switchen en daar de juiste lampen voor kunt bestellen. Ervaringen elders 
leert dat dit inwoners ontzorgt, waardoor ze sneller tot actie overgaan. De resultaten bij andere 

gemeenten lieten een flinke toename (40%) in gebruik van vouchers zien bij het LED-aanbod.  
 
Het extra LED-aanbod is door het ministerie van Binnenlandse Zaken geborgd binnen de kaders 
van de RRE. De gehele actie is uiteraard wederom coronaproof. De kosten voor de brieven worden 
uit de projectreserve gedekt. De brieven zullen vrijdag 29 januari 2021 op de mat vallen.  
 

We voeren hier geen uitgebreide communicatiecampagne meer omheen, de brief is ons 1:1 
communicatiemiddel. Misschien dat in maart nog een “laatste kans!” bericht wordt plaatsen via de 
gemeentelijke kanalen en De Groene Uitdaging. We kijken eerst de resultaten even aan.  
 
We zitten nu dichter op de einddatum wat de urgentie opvoert, waardoor een hogere respons 
wordt verwacht. Daarnaast is er mogelijk sprake van een verlenging van de RRE na 31 maart 2021 
vanwege de impact van de corona lockdowns. Als dat het geval is, kan met het resterende budget 

nog een aanvullende energiebesparingsactie worden ontwikkeld en uitgevoerd.  
 
Praktische mededelingen 



- Uiterlijk 20 februari ontvangen we bericht over de eventuele verlenging van de RRE tot 31 

december 2021. 

- Uiterlijk 10 maart ontvangen we bericht over de eventuele toekenning van de RREW 
subsidie.  

 
Als u vragen heeft over deze actie, dan kunt u daarover contact opnemen met Ianthe Dickhoff: 
i.dickhoff@hltsamen.nl. 
 
 
 
Bijlagen: 

 
- Voorbeeldbrief voucher + LED voucher 
- Voorbeeldbrief LED voucher 

mailto:i.dickhoff@hltsamen.nl


 

 
 

 
 
 

 
 
 
Aan de eigenaar(s) van   
 
 
 

 
Uw kenmerk:    
Ons kenmerk:  Z-20-119274 

Verzenddatum: 29 januari 2021 

Onderwerp:  Waardebonnen energiebesparing voor huiseigenaren 

Behandelaar:  Ianthe Dickhoff 

 

 

Beste meneer/mevrouw, 
 
De gemeente Hillegom helpt u graag uw energielasten te verlagen. Daarom 

ontvangt u twee waardebonnen t.w.v. € 70,- (totaal € 140,-). Hiermee kunt 

u kleine energiebesparende producten uitzoeken: 

 

1. Waardebon voor energiebesparende producten 

U kunt deze waardebon gebruiken voor de aanschaf van bijvoorbeeld 
radiatorfolie, een waterbesparende douchekop en tochtstrips. Met deze 
producten verlaagt u uw energierekening, verhoogt u het wooncomfort en 
draagt u bij aan het milieu.  

 
2. Waardebon voor ledlampen 

U kunt deze waardebon gebruiken om uw gloei- en halogeenlampen te 

vervangen door ledlampen. Ledlampen zijn energiezuiniger, waardoor uw 

energierekening omlaag gaat. 

U vindt de waardebonnen onderaan deze brief. Wij werken voor deze actie samen 

met Winst uit je woning. 

 

Hoe kunt u de waardebonnen verzilveren? 

 
Het verzilveren van de waardebonnen is heel eenvoudig: 

 Ga naar winstuitjewoning.nl/hillegom. 

 Kies producten die voor uw huishouden geschikt zijn. 

 Plaats de producten in uw winkelmandje. 

 Bij het afrekenen: vul uw persoonlijke code in. 

 De energiebesparende producten krijgt u gratis thuis gestuurd. 

 

U kunt de waardebonnen ook in een (online) winkel naar keuze of bij een lokale 

bouwmarkt verzilveren: 

 Kijk op winstuitjewoning.nl/hillegom of er nog budget beschikbaar is. 

 Koop vervolgens bij uw favoriete winkel de producten die u wilt hebben en 

verzilver vervolgens uw waardebonnen. Ook dit kunt u doen via 

winstuitjewoning.nl/hillegom.  

 U krijgt het bedrag (max. € 140,-) op uw bankrekening teruggestort. 

 
Op winstuitjewoning.nl/hillegom kunt u ook zien voor welke producten u de 

waardebonnen kunt inzetten. 
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Let op: het budget is beperkt beschikbaar 
U kunt de waardebonnen gebruiken t/m 31 maart 2021 (zo lang het budget strekt). 

Wacht niet te lang want als het budget op is, zijn de waardebonnen niet meer 
geldig. 

 
Vragen of opmerkingen  

 
Heeft u vragen of opmerkingen over de waardebonnen? Of heeft u hulp nodig bij het 
verzilveren van de waardebonnen? Lees de veelgestelde vragen en voorwaarden op 
winstuitjewoning.nl/hillegom. 
 
Komt u er niet uit? Gebruik de chathulp op de websitepagina of stuur een e-mail naar 

waardebon@winstuitjewoning.nl. De helpdesk van Winst uit je woning is ook bereikbaar op 
telefoonnummer 023 583 69 36. 
 
 

Lever uw waardebonnen snel in, zodat u uw energierekening verlaagt en maandelijks meer 
geld overhoudt. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Karin Hoekstra 
Wethouder duurzaamheid 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Waardebon voor energiebesparende producten 

 
 

 
Waardebon voor ledlampen 
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Karin 

 
 

 
 
 

 
 
 
Aan de eigenaar(s) van   
 
 
 

 
Uw kenmerk:    
Ons kenmerk:  Z-20-119274 

Verzenddatum: 29 januari 2021 

Onderwerp:  Waardebon Ledlampen voor huiseigenaren 

Behandelaar:  Ianthe Dickhoff 

 

 

 
Beste meneer/mevrouw, 
 
De gemeente Hillegom helpt u graag uw energielasten te verlagen. Daarom willen 

wij u een waardebon t.w.v. € 70,- aanbieden.  

 

U kunt deze waardebon gebruiken om uw gloei- en halogeenlampen te vervangen 
door ledlampen. Ledlampen zijn energiezuiniger, waardoor uw energierekening 

omlaag gaat. 
 
U vindt de waardebon onderaan deze brief. Wij werken voor deze actie samen met 

Winst uit je woning. 

 

Hoe kunt u de waardebon verzilveren? 

 

Het verzilveren van de waardebon is heel eenvoudig: 
 Ga naar winstuitjewoning.nl/hillegom. 

 Kies de ledlampen die u zoekt met de handige keuzehulp en plaats ze in uw 

winkelmandje. 

 Reken direct af met uw persoonlijke code. 

 De ledlampen krijgt u gratis thuis gestuurd. 

 

U kunt de waardebon ook in een (online) winkel naar keuze of bij een lokale 

bouwmarkt verzilveren: 

 Kijk op winstuitjewoning.nl/hillegom of er nog budget beschikbaar is. 

 Koop bij uw favoriete winkel de producten die u wilt hebben en verzilver 

vervolgens uw waardebon. Dit kunt u doen via 

winstuitjewoning.nl/hillegom.  

 U krijgt het bedrag (max € 70,-) op uw bankrekening teruggestort. 

 
Let op: het budget is beperkt beschikbaar 

U kunt de waardebon gebruiken t/m 31 maart 2021 (zo lang het budget strekt). 
Wacht dus niet te lang want als het budget op is, is de waardebon niet meer geldig. 

 
 

Vragen of opmerkingen  
 
Heeft u vragen of opmerkingen over de waardebon? Of heeft u hulp nodig bij het 

verzilveren van de waardebon? Lees de veelgestelde vragen en voorwaarden op 
winstuitjewoning.nl/hillegom. 
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Komt u er niet uit? Gebruik de chathulp op de websitepagina of stuur een e-mail 
naar waardebon@winstuitjewoning.nl. De helpdesk van Winst uit je woning is ook 
bereikbaar op telefoonnummer 023 583 69 36. 

 
Lever uw waardebon snel in, zodat u uw energierekening verlaagt en maandelijks 
meer geld overhoudt. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Karin Hoekstra 
Wethouder duurzaamheid 
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