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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen art 33 RvO inzake kosten van het regionaal energieloket

Geachte leden van de raad,

Op 12 januari 2023 heeft de SP-fractie vragen gesteld over de kosten van het regionaal 

energieloket. In deze brief beantwoorden wij de gestelde vragen.

Vraag 1. Weet het college dat, wanneer de inwoners van Midden-Groningen een advies willen 

hebben over het zuinig maken van hun huis daar kosten a €125,- per gesprek moeten betalen?

Deze vraag is deels op een misverstand gebaseerd. Om deze op te helderen: vanuit de afspraken die 

wij hebben met het regionaal energieloket kunnen onze inwoners doordeweeks tijdens kantooruren 

tegen lokaal tarief bellen met de helpdesk van het energieloket. Dit kan voor allerlei vragen over 

energie en wonen. Voorbeelden van dit soort vragen zijn: 

-    Voor welke subsidie(s) kom ik in aanmerking? En hoe vraag ik dan aan? 

-    Kunnen er zonnepanelen op mijn dak? 

-    Waar moet ik rekening mee houden als ik ga isoleren? 

-    Hoe werkt een hybride warmtepomp en is mijn huis hier geschikt voor? 

-    Bij welke lokale aannemers en installateurs kan ik terecht? 

Er is echter ook een knop ‘telefonisch advies’, en deze heeft waarschijnlijk tot deze vragen en het 

misverstand geleid: indien inwoners niet enkele vragen hebben, maar een uitgebreid advies op maat 

voor hun woning wensen in een telefonisch advies, kan er een adviesgesprek met een technisch 

expert worden ingepland. Hiervoor wordt inderdaad €125 gerekend.  

Om het misverstand in de toekomst te voorkomen, verandert het regionaal energieloket de naam 

van deze knop in iets als 'uitgebreid maatwerkadvies'. 

Vraag 2. Kan het college ons antwoord geven waarom er hier kosten aan zijn verbonden?
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De technisch expert die bij dit uitgebreide telefonische advies wordt ingeschakeld is iemand met 

een meer inhoudelijke achtergrond op het gebied van bouwkunde en installatietechniek dan de 

helpdeskmedewerkers. Uit het gesprek volgt een stappenplan voor de eigen woning. Dergelijk 

uitgebreid advies kost wegens de diepgang en het detailniveau dan inderdaad €125.

Vraag 3. Is het mogelijk dat wij deze gesprekken aan derden overlaten?

Ja, dit is mogelijk, alleen wij denken dat deze dienst goed ondergebracht is bij het Regionaal 

Energieloket. Dit is een onafhankelijke en deskundige partij met ruim tien jaar ervaring, die de rol 

van energieloket voor meer dan 60 gemeenten vervult. Zo hebben wij als gemeente zowel baat bij 

hun grote kennisbank als ook van het financiële schaalvoordeel van een centrale bezetting van 

expertise op de telefonische en online hulplijnen. 

3a. Zo ja, waarom? Zie het bovenstaande antwoord bij vraag 3. 

3b. Kunnen wij dit niet vanuit ons eigen faciliteren? Wij kunnen dit regelen, maar dit zou betekenen 

dat wij een expert in dienst moeten nemen voor enkele losse vragen en hier zou deze dienst nog 

duurder van worden.  

3c. Zo nee, waarom niet? Zie het bovenstaande antwoord bij vraag 3. 

Vraag 4. Is het college het met ons eens dat er nu een drempel wordt opgeworpen om adviezen in 

te winnen voor het energiezuiniger te maken van hun eigen huis?

Nee, want bellen met de reguliere helpdesk van het regionaal energieloket is tegen lokaal tarief, en 

vragen per mail en chat zijn gratis voor inwoners. Bovendien is er een grote knop op de homepage 

van het regionaal energieloket met: 'gratis adviesgesprek met een energiecoach'.  

Vraag 5. Is het college bereid om het voor de inwoners van Midden-Groningen gratis te krijgen?

5a. Zo nee, waarom niet?

Dit lijkt ons onverstandig. We zetten reeds in op een aantal trajecten waarvan we denken dat het 

geld effectiever wordt besteed, met extra aandacht voor de persoonlijke aanpak: zoals onze 

energiecoaches, en de activiteiten onder het plan van aanpak energiebesparende maatregelen, 

zoals de klusbus en de bespaarcoach. Bovendien wordt volgens het regionaal energieloket weinig 

gebruik gemaakt van deze dienst, ook bij de gemeenten die dit hebben ingekocht en gratis aan 

inwoners aanbieden. 

Vraag 6. Waarom staat er op de website van regionaalenergieloket.nl, op de eerste pagina duidelijk

aangegeven, een doorverwijzing naar dit telefonisch advies gesprek a €125,-. En verder in de

krochten van de website er wel een verwijzing staat naar een gratis adviesbureau. 

6a. Is het college het met ons eens, dat dit ook omgedraaid kan worden? Dat er op de

hoofdpagina een doorverwijzing naar dit gratis adviesbureau kan komen te staan en de

gemeente het telefonisch adviesgesprek a €125.- ergens gaat plaatsen, zodat onze inwoners

de doorverwijzing naar dit gratis adviesbureau als eerste zien. 

 Hoewel de knop 'telefonisch advies' hoger op de pagina staat dan de knop voor een energiecoach is 

deze tweede knop groot en prominent aanwezig, evenals het nummer van de reguliere helpdesk. 
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Ook is er geen verwijzing naar een gratis adviesbureau, maar er is de mogelijkheid om een gratis 

gesprek met een van onze energiecoaches aan te vragen. 

De aanleiding voor de misvatting die er is, wordt op de website aangepast. De website wordt 

meermaals per jaar aangepast en verbeterd en hierin wordt uw inbreng zeker gewaardeerd en 

meegenomen. 

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.P. Bakker

Burgemeester Gemeentesecretaris


