
Van: Griffie-Hillegom 

Verzonden: vrijdag 17 april 2020 12:39  

Onderwerp: RRE subsidie 

 
Informatie voor de raad van Hillegom 
  
De gemeente wil in 2020 veel aandacht geven aan Energiebesparing als een van de speerpunten 

van de energietransitie. Ook in deze bijzondere tijd blijven we daar aandacht aan geven. We 
maken daarbij dankbaar gebruik van de mogelijkheden die de Regeling Reductie Energiegebruik 
ons biedt. * 
In januari hebben we u al geïnformeerd dat de gemeente Hillegom op basis van een aanvraag en 
een campagnevoorstel vanuit de RRE een bijdrage heeft gekregen van € 259.889,- voor het 
informeren en stimuleren van huiseigenaren om kleine en grote energiebesparende maatregelen te 
nemen aan hun woning. Toen hebben we aangegeven dat er in het 2e kwartaal meer informatie zou 

komen over het inzetten van de subsidie. 

De campagne bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Zo start er een informatiecampagne 

over energiebesparing. Naast de gemeentelijke website worden de website 

www.degroeneuitdaging.nl en de facebook-pagina De Groene Uitdaging gebruikt als hoofd-

informatieplatform voor deze campagne. Ook wordt uitgebreid campagne gevoerd via de lokale 
kranten.      
  
De gemeente werkt voor dit project nauw samen met Winst uit je woning: samen inkopen b.v. Dit 

is een organisatie die gespecialiseerd is in energie-actie voor inwoners en ruime ervaring heeft 
opgedaan in veel andere gemeenten met positief resultaat. 
  
Winst uit je woning zal eind april starten met een inkoopactie-mailing, waarbij woningeigenaren 
kunnen inschrijven op onder andere zonnepanelen en isolatieglas en deze door de inkoop op grote 
schaal tegen een gereduceerde tarief prijs kunnen aanschaffen. 
  
Half mei zal er een voucherbrief worden gestuurd naar alle huiseigenaren in de gemeente. Met 
deze voucher worden eigenaren gestimuleerd om kleine energiebesparende maatregelen aan hun 
woning te doen. De voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 70,-. Dit is de 
belangrijkste actie die we op basis van de Regeling Reductie Energiegebruik gaan uitvoeren. 
  
De RRE-bijdrage moet specifiek worden ingezet voor het stimuleren van huiseigenaren. Om ook de 
andere groepen, zoals huurders en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) te stimuleren ontwikkelen 

we ook voor die doelgroepen diverse energiebesparende acties. We streven ernaar om in 2020 
iedere Hillegommer de kans te geven te werken aan energie besparen. Hiervoor gebruiken we het 
reguliere duurzaamheidsbudget van de gemeente Hillegom, omdat we voor deze groepen het RRE-
geld niet mogen gebruiken. 
Vanzelfsprekend houden we bij de uitvoering van de campagne rekening met de ontwikkelingen 
rondom het Coronavirus en dat is ook de afspraak met andere betrokkenen bij deze acties. 
  
Bijgaand treft u een voorbeeldbrief aan die Winst uit je woning zal gebruiken. Deze brief valt vanaf 
24 april op de mat. Er zijn overigens meerdere versies van deze brief, die specifiek rekening 
houden met de ouderdom van de woning en de eventuele maatregelen. 
En ook ontvangt u het persbericht dat Winst uit je Woning de komende week zal gebruiken naar de 
media. 
  
Als u uitvoeringsvragen heeft over deze actie, dan kunt u daarover contact opnemen met Ianthe 
Dickhoff: i.dickhoff@hltsamen.nl. 
  
*De Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) is eind 2019 in opdracht van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgezet. De regeling heeft als doel het verminderen van 
CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door particuliere huiseigenaren. 
Hillegom heeft hiervoor een aanvraag ingediend en deze is gehonoreerd. 
  
Karin Hoekstra 
Wethouder RO, Milieu en Duurzaamheid 
Gemeente Hillegom 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.degroeneuitdaging.nl%2F&data=02%7C01%7Cp.teeuwen%40hillegom.nl%7C7685e9f862ee497c659908d7e2bbaf50%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637227168064194515&sdata=l7P3c6guZZek3hC5SVqp%2FZx5kJCFWEeqKWluDvfEmTA%3D&reserved=0
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Aan de eigenaar(s) van   
 
 
 
 
Uw kenmerk:    
Ons kenmerk:  Z-20-119274 

Verzenddatum: 24 april 2020 

Onderwerp:  Gezamenlijke inkoopactie gestart plus tot 20% subsidie op isolatiemaatregelen 

Behandelaar:  Rob de Mooij 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In deze bijzondere tijden zult u misschien niet als eerste aan energiebesparing denken, toch is verduurzamen 
voor u en de gemeente nog steeds een belangrijke opgave. In deze brief leest u over een aantrekkelijke 
subsidie en een grootschalige inkoopactie voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen. Hiermee kunt u, veilig 
en tegen lage kosten, uw energierekening sterk verlagen.  
 
Grootschalige advies- en inkoopactie in Hillegom 
De gemeente Hillegom organiseert in samenwerking met Winst uit je woning een advies- en inkoopactie. 
Winst uit je woning heeft al meer dan 9 jaar ervaring met het organiseren van inkoopacties en werkt samen 
met meer dan 60 gemeenten. Tijdens de actie wordt met een zeer grote groep huiseigenaren in Hillegom 
ingekocht. Hierdoor zijn de voorwaarden goed en de prijzen scherp. De uitvoerende bedrijven worden via een 
veiling gekozen. De actie geldt onder andere voor zonnepanelen en isolatieglas. Er wordt alleen samengewerkt 
met leveranciers die voldoen aan strenge voorwaarden. Hierdoor zijn kwaliteit, service en garantie 
gegarandeerd.  
 
U kunt uw stookkosten sterk verlagen met besparende maatregelen en subsidie  
U hebt, net als 456 andere huiseigenaren in onze gemeente, een huis dat voor 1914 is gebouwd. Uw huis is bij 
de bouw beperkt geïsoleerd. Als u nog niet of weinig geïsoleerd hebt, zijn uw stookkosten hierdoor in 
verhouding hoog. Deze kosten kunt u sterk verlagen door gebruik te maken van deze inkoopactie en de 
subsidie. In bijlage 1 kunt u zien welke maatregelen voor uw woning het meest interessant zijn om de 
energierekening te verlagen. Loop deze maatregelen door en vraag de gewenste maatregelen vrijblijvende aan  
vóór 31 juli 2020 op www.winstuitjewoning.nl/hillegom. 
Na uw aanmelding ontvangt u vrijblijvend onafhankelijk advies en scherpe offertes. In de bijlage wordt ook een 
lening vanuit de overheid besproken. Deze lening maakt het mogelijk de energierekening in één keer vergaand 
te verlagen. 
 
Gemiddeld 20 procent subsidie bij twee isolatiemaatregelen 
Neemt u als huiseigenaar twee of meer isolatiemaatregelen zoals spouwmuur- en vloerisolatie of dubbel glas? 
Dan kunt u van de rijksoverheid gemiddeld 20 procent subsidie krijgen op de kosten (‘Subsidie 
Energiebesparing Eigen Huis’). Na uw aanmelding bij Winst uit je woning ontvangt u alle informatie. Winst uit 
je woning regelt deze subsidieaanvraag voor u.  

Postbus 32 
2180 AA Hillegom 
T 14 0252 
E gemeente@hillegom.nl 
 
Post Hillegom 

http://www.winstuitjewoning.nl/hillegom


 
Waarom deze actie in Hillegom 
Met deze actie en de subsidie willen wij u helpen uw energierekening te verlagen. Daarnaast willen wij u ook 
helpen uw woning klaar te maken voor het verdwijnen van aardgas. Tussen 2030 en 2050 zal het aardgas in 
Nederland namelijk verdwijnen.  
 
 
 
 
 
 
Hoe meedoen met de inkoopactie 

1. U schrijft zich vóór 31 juli 2020 gratis en vrijblijvend in op www.winstuitjewoning.nl/hillegom 
2. Het team van Winst uit je woning controleert op afstand uw woning. Bij eventuele vragen wordt u 

gebeld. 

3. U ontvangt advies en vrijblijvende offertes op maat als volgt:  

- Bij interesse in zonnepanelen: u ontvangt vrijblijvend een offerte op maat van de installateur die 
de veiling gewonnen heeft. Deze offerte wordt in vrijwel alle gevallen telefonisch en met behulp 
van satellietbeelden samen met u op maat gemaakt. U ontvangt de offerte per e-mail.   

- Bij interesse in overige maatregelen ontvangt u de offerte op maat op basis van de door uzelf 
aangeleverde gegevens via de site.  

4. U ontvangt alle vrijblijvende offertes per e-mail en neemt zelf uw besluit.  
5. De eventuele subsidieaanvraag of btw teruggave wordt voor u geregeld.  

 
Voordelen van de inkoopactie  

 Gemiddeld 20 procent subsidie beschikbaar op isolatiemaatregelen.  
 Tijdelijk een lage prijs door inkoop op grote schaal en een laag btw-tarief op de arbeidskosten.  
 U ontvangt 21 procent btw retour voor de aanschaf van zonnepanelen van de Belastingdienst. De 

installateur regelt dit voor u.  
 Lening mogelijk met een rente vanaf 1,5% voor afname van meerdere/alle maatregelen tegelijk.  
 Uitgevoerd binnen één dag door gekwalificeerde bedrijven met een hoge klanttevredenheid. 

 Een flink lagere energierekening en een comfortabele woning. 

 
Informatievideo online beschikbaar 
U ontvangt een online informatievideo over de aangeboden energiebesparende maatregelen en de 
gezamenlijke inkoopactie. In deze video vindt u ook antwoorden op veel gestelde vragen. U ontvangt de link 
naar de video direct nadat u zich vrijblijvend heeft aangemeld voor de gezamenlijke inkoopactie. Vragen op 
basis van de video kunt u ons gewoon per mail stellen.  
 
Veilig uitgevoerd 
Isolatie- en installatiebedrijven kunnen de komende periode veilig doorwerken. Het plaatsen van 
zonnepanelen vindt vrijwel volledig plaats vanaf de buitenkant van de woning. U bepaalt zelf wanneer u een 
installatie en/of isolatie klus laat uitvoeren. 
 
Vrijblijvend aanmelden op winstuitjewoning.nl/hillegom 
Schrijf u vóór 31 juli 2020 gratis en vrijblijvend in op www.winstuitjewoning.nl/hillegom. Heeft u geen internet 
of nog vragen over de advies- en inkoopactie? Dan belt u met de helpdesk op 023 - 583 6936. 
 
Wij hopen dat deze actie en de subsidie u op weg helpen naar een lagere energierekening. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Karin Hoekstra 
Wethouder duurzaamheid 

http://www.winstuitjewoning.nl/hillegom
http://www.winstuitjewoning.nl/hillegom


Bijlage 1. Aantrekkelijke bespaarmaatregelen voor uw woning  
 

Hieronder zijn drie maatregelen opgenomen waarmee u de energierekening van uw woning (sterk) verlaagt en 
het comfort verhoogt. Het onderstaande overzicht is op maat voor uw woning en gebaseerd op o.a. het 
bouwjaar van uw woning. Mogelijk heeft u één of meerdere maatregelen al laten aanbrengen. Bij elke 
maatregel is weergegeven wat het effect is op de energierekening, de investeringskosten en de 
terugverdientijd. Alle onderstaande maatregelen kunt u vrijblijvend aanvragen op 
www.winstuitjewoning.nl/hillegom.   
 
Een lening voor energiebesparende maatregelen 
Vanuit de overheid is de ‘Energiebespaarlening’ beschikbaar met een rente vanaf 1,5%. Deze lening maakt het 
mogelijk de energierekening in één keer verregaand te verlagen zonder een eigen investering te doen. Met alle 
onderstaande maatregelen bespaart u meer op uw energierekening dan u betaalt aan rente en aflossing. 
Hierdoor dalen uw maandlasten. Het leenbedrag ligt tussen € 2.500,- en € 65.000,- en heeft een variabele 
looptijd. Aflossing kan elk moment. Bij interesse ontvangt u vrijblijvend meer informatie van Winst uit je 
woning.  
 

1. Lagere elektriciteitsrekening met zonnepanelen 

Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren in snel tempo efficiënter én zo’n 80 procent goedkoper geworden. 
Hiermee zijn zonnepanelen aantrekkelijk om grotendeels uw eigen energie op te wekken. Een compleet 
geïnstalleerd en werkend zonne-energiesysteem met 10 zonnepanelen begint al bij € 3.000,-. De 
terugverdientijd ligt tussen de 6 en 8 jaar, terwijl ze (veel) langer dan 30 jaar meegaan. U ontvangt 21 procent 
btw op de aanschaf terug van de Belastingdienst. De installateur regelt dit voor u.  
 

2. Isolatieglas: minder tocht en lagere energielasten 

Het vervangen van enkel glas voor HR++ glas in een hoekwoning kost gemiddeld tussen de € 3.000,- en € 
4.000,-. U bereikt hiermee gemiddeld een besparing van € 300,- per jaar. De exacte prijs is afhankelijk van de 
hoeveelheid ruiten die u wilt vervangen, de noodzaak voor een steiger of hoogwerker en uw specifieke 
voorkeuren. De terugverdientijd is ongeveer 10 jaar, terwijl het nieuwe HR++ glas gemiddeld 25 jaar lekvrij 
meegaat. Eventuele vervanging van kozijnen is ook mogelijk via de inkoopactie.  
 

3. Optimaliseren van uw CV installatie   

De radiatoren in een woning geven de warmte af van water dat in de cv-ketel wordt verwarmd. Een grote 
radiator in een woonkamer geeft veel warmte af en heeft daarmee een grotere watertoevoer nodig dan een 
kleine radiator in een slaapkamer. Door de toevoer van water per radiator optimaal af te stemmen op de 
omvang en het gebruik van de ruimte is minder gas nodig. Door een betere instelling van de cv-ketel verlaagt 
het gasgebruik verder. Naast het inregelen is het in veel gevallen nodig dat speciale inregelbare 
thermostaatkranen geïnstalleerd worden. Hiermee komen de totale kosten voor 7 radiatoren op € 750,-. Als 
vervanging van de radiatorkranen niet nodig is liggen de kosten rond de € 450,-. De besparing kan oplopen tot 
€ 200,- per jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSBERICHT          

 

Hillegom, 21 april 2020 
 
 

‘Winst uit je woning’ start samen met gemeente Hillegom een 
grootschalige inkoopactie voor verduurzaming van koopwoningen  

 
Woningeigenaren in Hillegom kunnen zich vanaf heden inschrijven voor een grootschalige 
inkoopactie van zonnepanelen, vloerisolatie, spouwmuurisolatie, isolatieglas en het waterzijdig 
inregelen van cv-installaties. De gemeente organiseert de actie in samenwerking met intermediair 
‘Winst uit je woning’. Door de vraag binnen de gemeente te bundelen koopt ‘Winst uit je woning’ 
voor alle deelnemers tegen gunstige voorwaarden en een aantrekkelijke prijs in. Daar komt bij dat 

voor isolatiemaatregelen 20% subsidie beschikbaar is. Alle woningeigenaren met een 
grondgebonden woning in Hillegom kunnen zich tot 31 juli 2020 vrijblijvend inschrijven voor deze 
inkoopactie op www.winstuitjewoning.nl/hillegom. Met deze actie helpt de gemeente 
woningeigenaren met het verlagen van de energielasten én het terugdringen van de CO2 emissie.  
 

Geen elektriciteitsrekening meer met zonnepanelen 
Het zelf opwekken van duurzame energie met zonnepanelen loont voor alle woningeigenaren. De 

prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren sterk gedaald. Bovendien ontvangt iedereen ongeveer 
20% van de aanschafprijs terug van de Belastingdienst. Door verbeterde techniek en lagere prijzen 
ligt de terugverdientijd van zonnepanelen tussen de 6 tot 8 jaar. Daarna profiteren inwoners nog 
ruim 20 jaar van gratis groene stroom van hun eigen dak.  
 
Lagere energielasten met isolatie  
Vaak zijn  woningen die voor 1976 zijn gebouwd niet of slecht geïsoleerd. Dit gebrek aan isolatie 

kost de eigenaren van deze woningen onnodig veel energie. Spouwmuurisolatie levert veel op en 
kost relatief weinig. En met vloerisolatie en isolatieglas besparen woningeigenaren op hun 
energierekening en maken zij hun huis een stuk comfortabeler. Een onafhankelijk adviseur 
controleert elke woning én helpt inwoners keuzes te maken voor het juiste isolatietype.  
 
Gemiddeld 20 procent subsidie bij twee isolatiemaatregelen 

Woningeigenaren die twee of meer isolatiemaatregelen afnemen, kunnen van de Rijksoverheid 
eenmalig rond de 20% subsidie krijgen middels de SEEH-subsidie. Alle aangeboden 

isolatiemaatregelen binnen de inkoopactie voldoen aan de subsidie-eisen. Deelnemers worden 
verregaand ‘ontzorgd’ met de subsidieaanvraag.  
 
Meer comfort en lagere lasten door waterzijdig inregelen van de cv 
De meeste radiatoren in de huizen zijn slecht afgesteld. Hierdoor worden sommige kamers snel 

heet en andere traag warm. Daarnaast verbruikt een slecht afgesteld systeem vaak veel meer gas. 
Lokale installateurs zijn beschikbaar om cv-systemen optimaal in te regelen. De inkoopactie biedt 
ook ‘doe-het-zelf kits’ voor de handige klusser. 
 
Advies aan huis en uitvoering van klussen in tijden van corona? 
Adviseurs, isolatiebedrijven en installatiebedrijven kunnen veilig doorwerken de komende periode. 
De adviseurs en uitvoerders houden zich aan de richtlijnen van het RIVM.  

Een adviseur is voornamelijk buiten (voor de spouwmuur) en in de kruipruimte (voor de vloer). 
Ook het plaatsen van zonnepanelen en spouwmuurisolatie gebeurt vrijwel volledig  buiten.. 
Vloerisolatie wordt aangebracht in de kruipruimte van uw woning. De uitvoerder komt slechts 
minimaal in uw woning. Overleg vindt plaats buiten de woning en op gepaste afstand. Indien 
gewenst kunnen de klussen ook over enkele maanden worden ingepland.  
 

Aanmelden en vragen  
Inschrijven voor de actie  kan via www.winstuitjewoning.nl. Voor vragen kunnen woningeigenaren  
bellen met de servicedesk van Winst uit je woning op: 023-5836936. 
Na aanmelding voor de gezamenlijke inkoopactie ontvangen geïnteresseerden toegang tot een 
online informatievideo. In deze video geven experts toelichting op de actie.  
 
Deze inkoopactie is alleen voor woningeigenaren van grondgebonden woningen. Er volgen ook nog 

acties voor huurders en VvE’s. Hierover volgt later nog meer informatie via de gemeente. 
 
 

http://www.winstuitjewoning.nl/hillegom
http://www.winstuitjewoning.nl/

