
Eind 2019 kende het Rijk een grote bijdrage toe 
aan de gemeente Bergen vanuit de Regeling 
Reductie Energiegebruik (RRE) om zo huiseigenaren 
in onze gemeente te ondersteunen met het 
besparen van energie. Deze regeling liep af op 
31 december 2021. Op deze pagina’s blikken we 
terug op wat deze subsidieregeling inhield en op 
de verschillende manieren waarop de inwoners 
uit onze gemeente energie hebben bespaard met 
behulp van de acties die we met het budget uit 
deze regeling hebben opgezet.

Wat hebben
de inwoners

van Bergen al 
veel energie

bespaard!

Wat hield de 
RRE bijdrage in?
Gemeenten konden in het najaar van 2019 

een aanvraag indienen voor de specifieke 

uitkering Regeling Reductie Energiegebruik 

(RRE) om huiseigenaren te helpen energie 

te besparen. Per gemeente kon er € 90,- 

per particuliere koopwoning worden aange-

vraagd. Gemeente Bergen heeft het maximale 

bedrag van € 391.500,- aangevraagd en 

toegekend gekregen. Dit bedrag is berekend 

door het aantal particuliere koopwoningen 

in onze gemeente (4350) maal € 90,- te doen. 

Onderstaand enkele voorbeelden van het 

bedrag dat gemeenten in de buurt hebben 

ontvangen. 

Voor de regeling was in totaal 87 miljoen 

euro ter beschikking gesteld door het Rijk. 

Gemeenten konden aanvragen tot het 

beschikbare bedrag op was. De gemeente 

Bergen heeft het maximale bedrag kunnen 

aanvragen en ontvangen doordat de gelden 

direct verweven konden worden in het al 

bestaande programma. Met deze gelden 

hebben we veel meer acties kunnen uit-

zetten.

Gemeente Venray € 90.000,-

Gemeente Nijmegen € 589.650,-

Gemeente Boxmeer € 60.000,-

Wát hebben 
er veel inwoners 
meegedaan!
Met het opgehaalde bedrag zijn er in ten 

minste 2.487 woningen energiebesparende 

maatregelen genomen. We verwachten dat 

het daadwerkelijke aantal nog hoger ligt: 

3.750 woningen. Dit betekent dat 86% van 

de woningeigenaren in onze gemeente 

meededen en gebruik maakten van de acties 

uit het opgehaalde bedrag. Daar mogen we 

met zijn allen hartstikke trots op zijn.

BIJDRAGE Rijk 
vanuit de RRE
€ 391.500,-

BIJDRAGE
gemeente Bergen
€ 20.000,-

Ruim 75% van 
het budget is 
rechtstreeks 
naar inwoners 
gegaan

RESULTAAT:
3.750 
huishoudens 
bereikt 
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Hoe hebben onze inwoners energie bespaard?

DE VERDUURSAMEN2030-IMPULS

We hebben een eigen subsidieregeling opgezet. Inwoners konden 

subsidie aanvragen voor verschillende zaken. Er is veel gebruik van 

gemaakt, uiteindelijk zijn er 143 aanvragen goedgekeurd. 

Er waren verschillende leuke acties waarbij gebruik is gemaakt van 

de VerduurSAMEN2030-impuls. Zo zijn er duurzame speeltoestellen 

mee aangeschaft en heeft het geholpen bij de komst van een 

duurzaamheidshoekje in de bibliotheek. 

ENERGIEADVIES

Verschillende inwoners waren op zoek naar onafhankelijk energieadvies. Vaak hadden 

zij al een idee van de maatregelen die ze wilden nemen, maar wilden ze hier advies over. 

Ook waren inwoners soms juist op zoek naar advies over waar zij het beste konden 

beginnen met verduurzamen.

237 inwoners maakten gebruik van de woningscans. Een onafhankelijke energieadviseur 

kwam bij hen langs en gaf advies op maat, gericht op de specifieke situatie en de woning. 

Veel van deze inwoners namen naar aanleiding van deze woningscan energiebesparende 

maatregelen. Een deel hiervan vroeg hiervoor ook de VerduurSAMEN2030-impuls aan.

SAMEN PAKKEN WE DOOR! 
We hebben opnieuw gelden vanuit het Rijk toegekend gekregen 

om met energiebesparing aan de slag te gaan. Ook hier hebben 

we het maximale bedrag aangevraagd en toegekend gekregen. 

De eerste acties zijn daar al voor uitgezet. Bijvoorbeeld in de 

vorm van de Groene Bon-actie voor huurders en woningeigenaren. 

De komende tijd hebben we ook aandacht voor energiearmoede. 

SAMEN besparen we energie. Bespaar jij ook (weer) mee?

 EN VERDER... 
• Checkten inwoners hun isolatie met 

behulp van de huis aan huis verspreide 

isolatiechecker.

• Bezochten inwoners het Energiehuis 

voor een adviesgesprek.

• Deden basisschoolkinderen mee aan 

de klimaatbingo.

• Ontvingen 771 inwoners een warmtescan 

die inzicht gaf over de status van de 

isolatie van de woning.

Onderwerp Aantal
  aanvragen

Het oprichten van lokale energiecoöperaties 2

Projecten gericht op bewustwording van inwoners 14

Isolatiemaatregelen in particuliere koopwoningen 42

Eenvoudige energiebesparende maatregelen 85

ONZE INWONERS VROEGEN 
RUIM 2.000 KEER DE 
ENERGIEBESPAARTAS AAN

Eind 2020 kregen woningeigenaren in de gemeente Bergen de 

kans om een energiebespaartas te bestellen. In de tas zaten 

producten gericht op gas- of elektriciteitsbesparing. De actie 

pakten we samen met lokale ondernemers op. De animo was 

overweldigend. Uiteindelijk hebben meer dan 2.000 huishoudens 

een energiebespaartas aangevraagd en zijn er dus erg veel 

energiebesparende maatregelen genomen!

*Deze berekeningen zijn gebaseerd op gegevens van Milieu Centraal. Hierbij is gerekend met de nieuwe energieprijzen zoals deze zijn in maart 2022.

              Met behulp van de 

                  energiebespaartas en de 

VerduurSAMEN2030-impuls zijn er

zo’n 5350 ledlampen aangeschaft. 

       Met het vervangen van een 

       gloeilamp of halogeenlamp 

 door een ledlamp bespaar

                 je gemiddeld zo’n 

                             € 9,00 per jaar.*

                             Met de

     VerduurSAMEN2030-impuls 

           is er in totaal 1345 m2 aan 

spouwmuurisolatie gesubsidieerd.   

1345 m2 bespaart zo’n 10447 m3 gas 

      per jaar. Dit is omgerekend 

              € 24.758 per jaar.*


