Onderwerp: onderzoeksrapport ‘Verduurzaming van de Groningse woningvoorraad’
Geachte Raadsleden,
Op 2 juni 2021 is het rapport ‘Verduurzaming van de Groningse woningvoorraad’ gepubliceerd. Het
onderzoeksrapport is overhandigd aan Ard van der Tuuk, voorzitter van de Vereniging van Groninger
Gemeenten, en Nienke Homan, gedeputeerde provincie Groningen. Het rapport geeft inzicht in het
perspectief van de Groninger. Hoe staan zij tegenover verduurzamen en wat hebben ze nodig om
een volgende stap te zetten? Wij brengen graag u als raadslid op de hoogte van de uitkomsten van
het onderzoek.
Uit het onderzoek onder ruim 3.500 inwoners blijkt dat veel Groningers welwillend staan tegenover
de verduurzaming van hun woning, maar ook dat ruim één op de zes Groningers nog geen enkele
vorm van isolatie in huis heeft. Isoleren is een belangrijke eerste stap in het verduurzamen van
huizen. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering.
Maar verduurzaming van de woning is voor lang niet alle Groningers vanzelfsprekend, of überhaupt
mogelijk. Uit de verdiepende interviews blijkt dat dit gedeeltelijk komt door een afwachtende
houding ten opzichte van verduurzaming. Die afwachtende houding wordt veroorzaakt door een
combinatie van onzekerheid en betaalbaarheid. “Welke keuzes zijn het meest duurzaam?”, “Betaalt
de investering zich wel terug?”, ‘Kunnen we niet beter wachten op nieuwe ontwikkelingen?”, “Is het
wel zinvol te investeren in een warmtepomp als je mogelijk binnen een paar jaar wordt aangesloten
op het warmtenet?”
De energietransitie werpt behoorlijk wat drempels op. Dit maakt dat veel mensen het verduurzamen
niet uit zichzelf doen. Het is ingewikkeld. Maar wanneer niet iedereen mee kan komen in de
energietransitie, kan dat het maatschappelijke draagvlak voor de energietransitie juist ondermijnen.
Veel Groningers geven aan dat de overheid de komende jaren een leidende rol zou moeten nemen
in het aardgasvrij maken van wijken.
Mocht u geïnteresseerd zijn in een nadere toelichting, zijn wij daartoe van harte bereid.
Wilt u een hardcopy versie van de monitor ontvangen? Het rapport is in beperkte oplage gedrukt.
Neem contact met ons op voor een gedrukt exemplaar. Het volledige onderzoeksrapport is digitaal
beschikbaar via https://sociaalplanbureaugroningen.nl/verduurzaming-woning-niet-voor-allegroningers-mogelijk/
Met vriendelijke groet,
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