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Onderwerp : Beantwoording Schriftelijke vragen over energierarmoede

Geachte dames Kuipers en Goede en heren Van der Weijde, Wiersma en Brouwer,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 18 oktober 2021 beantwoorden wij als volgt.

U heeft uw vragen als volgt ingeleid:
Volgens het Ontwerp Energieprogramma 2022-2025 van het college leidt in 2050 niemand
aan energiearmoede. Het nieuws van de afgelopen weken over de stijgende gasprijs heeft
veel inwoners in Friesland onrustig gemaakt. De energierekening wordt voor sommige inwo-
ners onbetaalbaar. Recent onderzoek van TNO laat zien dat de stijgende gasprijs in Fryslán
voor problemen kan zorgen.1 In vergelijking met andere provincies is in Fryslán namelijk
sprake van relatief veel huurders en huizenbezitters met een laag inkomen met slecht geïso-
leerde woningen. Een groot deel van het inkomen wordt besteed aan de energierekening. De
stap om te investeren in duurzame maatregelen is voor deze groep niet mogelijk of vaak te
groot.
In de praktijk blijkt er vaak nog een mismatch tussen energiebesparende maatregelen, finan-
ciering en informatie.
Reden voor D66, GrienLinks, SP, Partij voor de Dieren en 50PLUS om schriftelijke vragen te
stellen.

Vraag 1:
Bent crbekend met het rapport van TNO? Zo ja, wat vindt u van de conclusies over energie-
armoede in Fryslán?

1TNO (2021). De feiten over energiearmoede in Nederland: Inzicht op nationaal en lokaal niveau.
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Antwoord vraag 1:
Ja, wij kennen dit rapport en waren verrast dat er in Nederland sprake is van een scherpe
ruimtelijke tweedeling met een sterke concentratie van energiearmoede in gemeenten in het
noorden en (zuid-)oosten van Nederland plus Zeeland, tegenover een relatief laag niveau
van energiearmoede in gemeenten in de Randstad.

De beschikbare cijfers laten zien dat in Fryslán relatief veel huishoudens te maken hebben
met (risico op) energiearmoede. Bij alle gemeenten in Fryslán ligt het aandeel huishoudens
met een hoge energiequote (8% of meer van het inkomen) hoger dan het landelijk gemiddel-
de. Wel zijn er duidelijke verschillen tussen gemeenten. Met name in Noordoost Friesland
(Dantumadiel, Achtkarspelen, Noardeast-Fryslán) en de Stellingwerven is het aandeel huis-
houdens met een relatief laag inkomen én relatief hoge energiekosten groot.

De Noordelijke context is beduidend anders dan bijvoorbeeld in de Randstadgemeenten.
Bekend bij ons is dat er sprake is van een inkomensachterstand in de Noordelijke regio. De
inkomens liggen hier gemiddeld lager dan in de rest van Nederland en dat betekent ook dat
er slechts beperkt investeringsvermogen beschikbaar is voor het nemen van duurzame
maatregelen. Ondanks het lage gemiddeld inkomen in Fryslán is het eigen woning bezit in
onze provincie relatief hoog, maar ontbreekt het Friese woningeigenaren met een laag inko-
men daarbij veelal aan financiële ruimte om de eigen woning te verduurzamen, zoals het
TNO-rapport nu aangeeft.

We kunnen stellen dat de inkomensproblematiek voor een relatief groot aantal huishoudens
in het Noorden er al was. De plotseling extreem gestegen energietarieven zal de kwetsbaar-
heid van deze huishoudens naar verwachting alleen maar meer vergroten en ook zorgen
voor een toename van armoede in Friesland.

We onderschrijven dat het belangrijk is dat in navolging op het advies van de Europese
Commissie in Nederland een nationale beleidsstrategie wordt ontwikkeld om energiearmoe-
de te bestrijden en dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met verbe-
terde data jaarlijks energiearmoede in kaart brengt. Dit zal ook in Fryslán bijdragen aan ge-
richter en meer integraal beleid en continuïteit in de aanpak van energiearmoede.

Vraag 2:
De provincie geeft woningeigenaren een tegemoetkoming van 50% op de aanschaf van iso-
lerende maatregelen via de landelijke ISDE regeling. De looptijd van de regeling is tot 31
december 2022 of zolang er budget is.
a. Hoeveel inwoners hebben inmiddels van de tegemoetkoming gebruikt gemaakt?
b. Welk deel van het budget is inmiddels besteed?
c. Kan er een schatting gemaakt worden hoeveel energie hiermee is bespaard?

Antwoord vraag 2:
a. In de periode van juni 2020 t/m september 2021 zijn er 1679aanvragen ingediend
b. In totaal is er inmiddels 1.807.828 van de beschikbare E 2,95 miljoen aan subsidie

toegekend voor de in a. genoemde periode.
c. Wij beschikken niet over de gegevens op maatregelenniveau waardoor het voor deze

regeling lastig is om na te gaan hoeveel energie hiermee bespaard is. We hebben na-
vraag gedaan bij het RVO of zij als uitvoerende partij van deze regeling deze gegevens
beschikbaar kunnen stellen. Wij zullen LIdeze informatie sturen wanneer wij deze heb-
ben ontvangen.

a---

• rami
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Vraag 3:
Ook geeft de provincie woningeigenaren een korting van 0,5% op de rente van de landelijke
energiebespaarlening.
a. Hoeveel inwoners hebben er inmiddels van deze korting gebruik gemaakt?
b. Welk deel van het budget is inmiddels besteed?
c. Kan er een schatting gemaakt worden hoeveel energie hiermee is bespaard?

Antwoord vraag 3:
a. In de periode van 01-08-2020 tot 30-09-2021 zijn in totaal 452 woningen verduurzaamd

vanuit de rentekortingsregeling.
b. Van het totale budget voor de korting van € 2.250.000 is inmiddels € 349.506 besteed.
c. Een inschatting van de energiebesparing is gemaakt op basis van de gefinancierde

maatregelen over de totale rentekortingsregeling voor de bij a. genoemde periode:

Eenheid Totaal Per lening CO2
Besparing aardgas M3 126.086 372 237.547
Besparing elektriciteit kWh 505.305 1.491 233.956
Besparing CO2 Kg 471.503 1.391
Energie TJ 5.8092

Vraag 4:
Op welke manier monitort de provincie de effectiviteit van de provinciale energiesubsidies?
Heeft u een beeld van in hoeverre deze provinciale energiesubsidies effectief zijn in het te-
gengaan van energiearmoede? Kunt u dat beeld delen?

Antwoord vraag 4:
De monitoring van subsidieregelingen is per regeling verschillend. Veelal ontvangen wij peri-
odiek een overzicht van de aangevraagde subsidies. Afhankelijk van de regeling wordt de
effectiviteit tussentijds of aan het einde van de regeling gemonitord. Meestal wordt dit ge-
daan aan de hand van het aantal aanvragen en het bedrag aan aangevraagde subsidies en
soms aan de hand van in de regeling opgenomen indicatoren.
Wij hebben op dit moment geen beeld van in hoeverre de energiesubsidies effectief zijn in
het tegengaan van energiearmoede. Dit vereist inzage op huishoudenniveau, dit inzicht is er
niet omdat het de privacy van burgers betreft.

Vraag 5:
Kan de gedeputeerde aangeven of zij de huidige middelen en inzet, rekening houdende met
de ontwikkelingen op de energiemarkt, voldoende vindt om het woningaanbod te verduurza-
men? Zo ja, waarom? Zo nee, welke extra middelen zou de gedeputeerde willen inzetten om
energiebesparing te stimuleren?

Antwoord vraag 5:
Het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad, inclusief het verduurza-
men van de woningen, vergt een enorme investering. Door KAW is in opdracht van het mi-
nisterie van BZK de onrendabele top van deze investeringen voor de komende 10 jaar voor
Fryslán geraamd op ca 1,6 miljard euro 1). Dit zijn middelen die de provincie en de Friese
gemeenten niet beschikbaar hebben en waarvoor wij een beroep doen op de Rijksoverheid.
In onze lobby richting het Rijk en Europa trekken wij samen met andere provincies en de
Friese gemeenten op. Daarnaast is berekend dat ook de Friese corporaties onvoldoende
middelen hebben om hun bezit toekomstbestendig te maken. Voor de Friese woningcorpora-
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ties dreigt een tekort van € 3 miljard tot 2035 2) . Samen met hen en de gemeenten voeren wij
lobby voor de afschaffing van de verhuurdersheffing.
11]Wijkvernieuwings-en transformatieopgave landsdeel Noord -Input voor de omgevingsagenda NOVI, KAW in
opdracht van Ministerie van BZK, 16 maart 2021
[1)Uit onderzoek van Rijk en Aedes blijkt dat corporaties over onvoldoende middelen beschikken om hun opgaven
tot 2035 op te pakken. Eerste knelpunten vanaf 2024, vanaf 2028 sectorbreed tekort (brief min BZK aan 2e Ka-
mer 3 juli 2020)

Vraag 6:
Ziet de gedeputeerde kansen/mogelijkheden om prioritering aan te brengen in de inzet van
provinciale middelen om de meest schrijnende gevallen aan te pakken? Zo nee, waarom
niet?

Antwoord vraag 6:
De rol van de provincie in het tegengaan van energiearmoede zien wij met name in het facili-
teren en stimuleren van gemeenten en andere partijen. Via het netwerk Energieteam Fryslán
onderzoeken we op dit moment samen met gemeenten en andere aangesloten organisaties
hoe de meest schrijnende gevallen ondersteund kunnen worden. Hierbij wordt rekening ge-
houden met de ondersteuning op korte termijn en de inzet voor de middellange termijn.
Hierbij onderzoeken wij ook de mogelijkheden om eventueel provinciale middelen in te zet-
ten.

Vraag 7:
Onlangs heeft de provincie Groningen een energiebespaarlening in het leven geroepen voor
huishoudens met een laag inkomen', waarbij de besparing altijd hoger is dan de kosten voor
de lening, zodat er geen risico's zijn voor de persoon om geld te lenen. In het bijzonder kun-
nen juist minder kredietwaardige inwoners gebruik maken van de lening.
a. Is het college op de hoogte van deze regeling? Zo ja, hoe denkt het college over deze

regeling?
b. Is de gedeputeerde bereid te onderzoeken of deze regeling ook in Fryslán ingezet kan

worden, zodat het meegenomen kan worden in het Energieprogramma 2022-2025 en om
PS hierover te informeren voor het vaststellen van het programma?

Antwoord vraag 7:
a. Wij zijn op de hoogte van deze lening. De energiebespaarlening wordt in januari volgend

jaar opengesteld. Dit is één van de mogelijkheden om inwoners met een laag inkomen
te helpen en uit het netwerk van Energieteam Fryslán hebben we vernomen dat de
doelgroep vaak niet zit te wachten op extra leningen en moeilijke aanvraagprocedures
bij de overheid. Elders in het land zijn ook ervaringen met andere instrumenten voor de-
ze doelgroep.

b. Wij onderzoeken of deze regeling of mogelijke andere ondersteuning voor de doelgroep
ook in Fryslán kan worden ingezet (zie ook antwoord vraag 6). De inzet van deze of mo-
gelijke andere regeling nemen we binnen actie 7 van het Energieprogramma mee.

2 Provincie Groningen (2021). Twee regelingen om deelname aan energietransitie te vergroten, Twee
regelingen om deelname aan energietransitie te vergroten - Provincie Groningen
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Vraag 8:
Welke afspraken heeft de provincie gemaakt met de gemeenten en woningcorporaties over
de aanpak van energiearmoede in combinatie met de verduurzamingsstrategie van de wo-
ningportefeuille van woningcorporaties?

Antwoord vraag 8:
Het zijn de gemeenten die met woningcorporaties afspraken maken over het verduurzamen
van woningen en de aanpak van energiearmoede. De rol van de provincie is faciliterend en
stimulerend.
De aanpak van de bestaande woningvoorraad is een enorme opgave. Onder andere door de
verhuurdersheffing hebben corporaties onvoldoende financiële middelen om woningen te
verduurzamen zonder hiervoor een forse huurverhoging te vragen. Samen met gemeenten
en corporaties dringen we bij het Rijk aan op afschaffen van de verhuurderheffing.
Daarnaast brengen we samen met de gemeenten de opgave in de bestaande woningvoor-
raad in beeld. Naast corporatiebezit gaat dit ook om verouderd eigenwoningbezit. We drin-
gen samen met gemeenten en andere provincies aan op structurele middelen om de wo-
ningvoorraad toekomstbestendig te maken.
Gemeenten die een bijdrage van het Rijk hebben aangevraagd en ontvangen in het kader
van de RREW-subsidie, die ook kan worden ingezet voor huurwoningen, hebben bij de pro-
vincie een extra bijdrage kunnen aanvragen voor de inzet van energiecoaches.

Vraag 9:
Is de Gedeputeerde bereid om samen met de Friese gemeenten te onderzoeken welke
energiebesparende maatregelen versneld uitgevoerd kunnen worden en waar nodig een
extra financiële regeling te treffen voor (urgente) gevallen van inwoners die door extreme
stijging van de energiekosten in financiële problemen komen?

Antwoord vraag 9:
Ja. Via het Energieteam Fryslán onderzoeken we samen met de Friese gemeenten en ande-
re aangesloten partijen zoals woningcorporaties welke energiebesparende maatregelen ver-
sneld uitgevoerd kunnen worden op de korte en de middellange termijn. Hierbij onderzoeken
wij ook de mogelijkheden om eventueel provinciale middelen in te zetten (zie ook antwoord
vraag 6 en 7).

Vraag 10:
Op 8juni 2021 heeft u ons per brief geinformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot
de inzet van de energiecoaches voor inwoners, zowel eigenaren als huurders.

a) Kunt u ons op korte termijn informeren of u door de recente ontwikkelingen een stij-
ging ziet in het aantal mensen dat een aanvraag indient voor de regeling energie-
coach?

b) Kunt u ons per brief en voortaan in de P&C-cyclus informeren over het aantal inwo-
ners dat gebruikmaakt van energiecoaches?

c) Kunt u ons in de P&C-cyclus informeren in hoeverre de provinciale subsidies bijdra-
gen aan de doelstelling voor het verduurzamen van de woningvoorraad en het bespa-
ren van energie?

Antwoord vraag 10:
a) De uitvoering van de regeling energiecoach ligt bij de gemeenten. Het merendeel van

de gemeenten begint pas in november van dit jaar met de inzet van energiecoaches
via deze regeling. Er wordt niet structureel en eenduidig bijgehouden hoeveel coa-
ches actief zijn en hoeveel mensen hier gebruik van maken.
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Om deze reden kunnen wij u dan ook niet informeren of door de recente ontwikkelin-
gen een stijging in het aantal mensen is dat een aanvraag indient.
De gemeente Leeuwarden, die al langer ervaring heeft met de energiecoach, heeft
aangegeven dat er zeker een toename in vragen vanuit inwoners is. Voor het meren-
deel betreft dit ook vragen vanuit bestaande klanten over het overstappen naar een
andere energieleverancier.

b) Er zijn verschillende partijen (bijv. gemeenten, woningcorporaties, bibliotheken, ener-
giecoöperaties) die energiecoaches inzetten. Deze partijen gebruiken geen eenduidig
monitoring/registratiesysteem of registreren soms helemaal niet het aantal inwoners
dat gebruik maakt van energiecoaches.
Eind dit jaar wordt er een pilot met een monitoringssysteem afgerond. Dit systeem zal
binnen het netwerk rondom Energieteam Fryslán aangeboden worden.
In het eerste kwartaal van 2022 zullen wij PS per informerende brief op de hoogte
stellen van de ontwikkelingen rondom de monitoring van de energiecoaches en het
aantal huishoudens dat bereikt zal worden met de inzet van de provinciale regeling.

c) In de P&C-cyclus zullen wij u waar mogelijk informeren in hoeverre de provinciale
subsidies bijdragen aan de doelstelling voor het verduurzamen van de woningvoor-
raad en het besparen van energie.

Hoogachtend,

Gedep rde Staten van Fryslán,

drs. A.A.g1,..Brneorzittei—

érs-ma,MBA MCM, secretaris
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