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Onderwerp: Schriftelijke vragen subsidiemogelijkheden voor de aanpak van de energietransitie in Midden-Groningen 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 23 augustus heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over subsidiemogelijkheden voor de 
aanpak van energiearmoede en de energietransitie in Midden-Groningen. In deze brief 
beantwoorden wij de gestelde vragen. 
 
Vraag 1 
Bent u het met ons eens dat onderzocht moet worden welke subsidiemogelijkheden er zijn op Rijks-, 
Provinciaal en Europees niveau om energiearmoede te beperken? 
 
Ja, daar zijn we het mee eens. 
 
Vraag 2 
Heeft het college inzichtelijk welke huishoudens op dit moment en in de toekomst geraakt worden door 
energiearmoede? Zo nee, gaat het college dit op korte termijn onderzoeken? 
 
We beschikken al over veel gegevens op woning- en wijkniveau die een indicatie zijn of huishoudens 
zullen worden geraakt door de energiearmoede. Denk hierbij aan de energielabels van woningen, het 
gasverbruik op buurtniveau (op postcode 6 niveau = op het niveau van ordegrootte 25 woningen) en 
het eigendom. Daarnaast hebben wij inzichtelijk welke huishoudens in onze gemeente de 
energietoeslag hebben aangevraagd. Van het aantal huishoudens dat volgens onze inschatting in 
aanmerking komt heeft meer dan 85% de aanvraag inmiddels ingediend. Het college heeft redelijk 
goed inzicht in welke huishoudens in de problemen komen. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 3. 
Aanvullend wordt op rijksniveau gewerkt om meer inzicht te krijgen in huishoudens die in de 
problemen raken door de hoge energieprijzen.  
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Vraag 3 
Maakt het college ook gebruik van de data die beschikbaar is via Datavoorziening Energietransitie 
Gebouwde Omgeving (DEGO)? 
 
Wij maken gebruik van ‘het Dashboard’ van BDH (een adviesbureau dat ons begeleid heeft bij het 
opstellen van de Transitievisie Warmte). Deze database is gebaseerd op een groot aantal bronnen 
waarvan DEGO er (slechts) één is. Via het dashboard zijn voor Midden-Groningen zeer specifieke 
gegevens beschikbaar zoals bijvoorbeeld genoemd bij vraag 2. Met het dashboard kunnen wij allerlei 
gegevens combineren en eenvoudig selecties maken en inzichtelijk presenteren.  
 
Vraag 4 
De VNG heeft in juli een overzicht samengesteld van de regelingen financiering energietransitie? 
Maakt het college ook gebruik van dit overzicht? En zo ja op welke regeling doen wij als gemeente 
een beroep? 
 
Ja, wij maken gebruik van dit overzicht. Regelingen op het gebied van energietransitie waar de 
gemeente Midden-Groningen gebruik van maakt of heeft gemaakt zijn de RRE (Regeling Reductie 
Energiegebruik), de RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen), de PAW (Programma 
Aardgasvrij Wjken), en de SPUK (Specifieke Uitkering) Energiearmoede.  
 
Vraag 5 
De VVD fractie is van mening dat er onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de verschillende 
subsidiemogelijkheden en zou graag zien dat het college zich hier volop voor gaat inzetten. Is het 
college daartoe bereid? 
 
Wij maken reeds gebruik van vele regelingen en houden, mede door regelmatige afstemming met 
andere gemeenten binnen diverse regionale samenwerkingsverbanden (zoals het WTCG, RWLP, en 
energieloket), goed in de gaten dat we gebruik maken van de subsidieregelingen die tot onze 
beschikking staan. Zie ook antwoord op vraag 6. 
 
Vraag 6 
Een vaste medewerker die gespecialiseerd is in subsidies en de mogelijkheden die deze subsidies 
onze inwoners en onze gemeente kan bieden is wat de VVD betreft een welkome toevoeging aan de 
organisatie. Met name omdat wij verwachten dat deze medewerker zichzelf terug kan verdienen. Is 
het college dat met ons eens? 
 
Energiesubsidies voor gemeenten en inwoners hebben wij goed in beeld. Voor gemeenten maken wij 
onder andere gebruik van de VNG-site. Inwoners bieden wij inzicht in de voor hen beschikbare 
subsidies op ons energieloket. Daarnaast is het college reeds voornemens te onderzoeken of het 
verstandig en haalbaar is in 2023 een subsidieverwerver aan te stellen. Deze subsidieverwerver, die 
extern gericht zal zijn, is aanvullend op de recent aangestelde subsidiecoördinator in onze gemeente. 
Deze coördinator zorgt dat de toegang tot en afhandeling van subsidies zo gemakkelijk en efficiënt 
mogelijk wordt ingericht, waardoor onze burgers er ook daadwerkelijk gebruik van (kunnen) maken. 
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Op energiegebied zien wij nog eventuele aanvullende mogelijkheden voor Europese subsidies, en dan 
vooral subsidies die door meerdere partners gezamenlijk moeten worden aangevraagd (gemeenten, 
provincies, waterschappen etc.). 
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