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Onderwerp:  Plan van Aanpak Energiebesparende Maatregelen 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief informeren wij u over het plan van aanpak ‘Verlichten energiearmoede’ om in 2023 

en 2024 met een bundeling van middelen energiearmoede in de gemeente te verlichten.  

 

Aanleiding en context 

De winter staat voor de deur en de energierekeningen van onze inwoners zijn hoog. Daarom willen 

we snel starten met activiteiten om energiearmoede bij huishoudens te verlichten.  

 

Uit onderzoek dat TNO eind 2021 in opdracht van de rijksoverheid heeft uitgevoerd blijkt dat 

ongeveer 10% van de huishoudens in Midden-Groningen last heeft van energiearmoede. Door de 

huidige ontwikkelingen zoals de stijging van de energieprijzen loopt dit percentage op en wordt het 

steeds urgenter om met een gedegen aanpak te komen. 

 

Het rijk heeft hiervoor twee trajecten opgestart:  

- een financiële tegemoetkoming aan huishoudens in de vorm van een energietoeslag. Deze is 

in uitvoering bij de BWRI; 

- en een Specifieke Uitkering aan gemeenten met het doel om huishoudens te helpen met 

energiebesparende maatregelen. De uitvoering hiervan ligt bij het programma 

duurzaamheid.  

 

Deze trajecten zijn binnen onze gemeente ondergebracht in verschillende portefeuilles:  

- het verstrekken van geld aan doelgroepen die dat nodig hebben: portefeuille van Evert 

Offereins;   

- het toepassen van maatregelen bij woningen om energie te besparen: portefeuille van Erik 

Drenth.  

 

Het plan van aanpak ‘Verlichten energiearmoede’ betreft maatregelen om huishoudens te helpen 

met energiebesparing. Het is opgesteld en uitgevoerd door het programma Duurzaamheid onder de 

verantwoordelijk wethouder Erik Drenth. 
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Bundelen middelen voor steekhoudende aanpak 

Gemeente Midden-Groningen heeft van het ministerie BZK een Specifieke Uitkering (SPUK) 

Energiearmoede van € 1.720.164 ontvangen om projecten op te zetten om energiearmoede te 

helpen verlichten. Gelijktijdig is ook een bedrag van € 268.968 aan de gemeente beschikt vanuit 

het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Het Rijk heeft voor deze middelen kaders meegegeven, 

waaronder: de uitvoering van projecten onder deze regelingen moet uiterlijk december 2024 klaar 

zijn, deze middelen mogen niet zoals de energietoeslag geldelijk uitgekeerd worden, en 

staatssteunregels zijn van toepassing.  

 

Hiernaast is in de meerjarenbegroting van de gemeente voor € 1.000.000 per jaar beschikbaar voor 

het begeleiden van inwoners bij het verduurzamen van hun woningen. Hiervan is €500.000 voor 

2023 en €500.000 voor 2024 (en dus totaal €1.000.000 over twee jaar) ook beschikbaar gesteld om 

energiearmoede te verlichten in samenhang met de SPUK en de NIP.  

 

Met dit gemeentelijke bedrag erbij, leiden de drie deelbudgetten opgeteld tot een totaal 

beschikbare som van tot €2.989.132. Dit wordt in de komende twee jaar gebruikt om een 

samenhangend pakket van maatregelen en activiteiten op te zetten om energiearmoede te 

verlichten.  

 

Een plan vanuit de praktijk 

Het plan van aanpak ‘Verlichten energiearmoede’ beschrijft hoe energiearmoede in Midden-

Groningen met de beschikbare middelen kan worden aangepakt. Het plan van aanpak bouwt voort 

op de activiteiten die we de afgelopen twee jaar reeds hebben ondernomen om onze inwoners te 

helpen energie te besparen in huis en is opgesteld in samenspraak met de woningbouwverenigingen 

Lefier en Groninger Huis, het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP) en diverse afdelingen 

binnen de gemeente, in het bijzonder collega-ambtenaren van duurzaamheid, sociaal en wonen van 

onze gemeente. Ook is voor het gezamenlijk uitvoeren van een aantal activiteiten met enkele 

buurgemeenten afgestemd. 

 

Het plan van aanpak betreft verschillende maatregelen passend bij verschillende doelgroepen. 

Hiermee kunnen huishoudens op een bij hun passende manier geholpen worden:  

o het inzetten van een ‘klusbus’ voor alle inwoners binnen de doelgroep 

energiearmoede;  

 Dit onderdeel is in lijn met de motie ‘Fixbrigade’ die op 29 september 2022 

unaniem door u als raad is aangenomen. 

o het waterzijdig inregelen van cv-ketels bij huurders van woningen van de 

woningbouwverenigingen;  

 Deze activiteit is in lijn met de toezeggingen die portefeuillehouder Erik 

Drenth heeft gedaan over waterzijdig inregelen van cv-installaties bij 

woningcorporaties in de raadsvergadering op 10 november 2022. 

o het inzetten van een cv-dokter voor huiseigenaren en particuliere (verhuurders); 

o het inzetten van een bespaarcoach en extra projectsubsidie voor particuliere 

eigenaren om hun woning te verduurzamen. 
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In het plan van aanpak ‘Verlichten energiearmoede’ wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan 

passende communicatie-inzet voor het bereiken van de doelgroep. Dit is nodig omdat het niet 

gemakkelijk zal zijn om bij de doelgroep ‘achter de voordeur’ te komen. We kunnen hiermee deze 

winter al beginnen met het helpen van onze inwoners.  

 

Tevens wordt in het plan van aanpak aandacht besteed aan het monitoren van de activiteiten om 

de voortgang, de kwaliteit en het budget te bewaken. Wij houden u op gezette tijden op de hoogte 

van de voortgang en de inzet van de middelen. 

 

Snel en samen in actie 

Het plan van aanpak gaat uit van een meerjarige samenwerking tussen verschillende 

partnerpartijen en gemeenten, waarbij de intergemeentelijke samenwerking en uitvoering verloopt 

via het RWLP. Dit leidt tot een samenhangende en doelmatige inzet van de middelen omdat er zo 

niet individuele ontwikkelingskosten per gemeente/partner gemaakt hoeven te worden. Ook kan 

een regionaal gedeelde klusbus/cv-dokter/bespaarcoach centraal aangestuurd en flexibel en 

efficiënt ingepland worden. Zo wordt een groot deel van de middelen niet besteed aan een 

commercieel bureau maar aan een gemeentelijk samenwerkingsverband. Dit is niet alleen 

goedkoper, het geeft ook meer mogelijkheden om een aanpak te borgen en door te ontwikkelen.  

 

Bijlage: Plan van Aanpak Verlichten Energiearmoede 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 


