
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Door de stijgende woonlasten en met name door de stijgende energieprijzen hebben steeds 

meer huishoudens moeite om rond te komen. Vanuit het Rijk heeft de gemeente Groningen 

middelen ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. Het is de bedoeling dat deze 

middelen worden ingezet om maatregelen te kunnen treffen die al deze winter tot lager 

energieverbruik en -kosten leiden voor inwoners. 

In deze brief lichten wij u dit toe. Bijgevoegd is het uitgebreide plan ‘Aanpak Energiearmoede 

in Groningen, besteding rijksmiddelen verduurzaming woningen huishoudens met 

energiearmoede 2022-2024’, waarmee we huishoudens met energiearmoede (huurders en 

woningeigenaren) ondersteunen bij het nemen van maatregelen om het energieverbruik te 

verlagen.  

 

Middelen energiearmoede 

Vanuit het Rijk hebben we middelen ontvangen voor de aanpak van energiearmoede.  

Deze gelden zijn als specifieke uitkering (SPUK) aan de gemeente uitgekeerd. Voor 

Groningen gaat het om een bedrag van € 7.238.736,- wat we kunnen besteden tot einde 2024. 

Wij zijn sinds enkele maanden op zoek naar de meest effectieve manier om deze middelen in 

te zetten. En met urgentie. Want hoe meer verduurzamingsmaatregelen nog voor de winter 

getroffen kunnen worden hoe beter. Dit betekent dat in zeer korte tijd deze aanpak is 

opgesteld, al wordt uitgevoerd en ook nog zal worden uitgebreid. 

 

Met het bijgevoegde plan Energiearmoede kunnen we helaas niet iedereen met 

energiearmoede in de gemeente Groningen helpen. Daarvoor is het probleem te groot en zijn 

de middelen te beperkt. Met deze aanpak zetten we stappen bij het tegengaan van 

energiearmoede door het treffen van energiebesparende maatregelen bij huishoudens en 

bouwen verder aan het versterken van de samenwerking tussen de gemeente, maatschappelijke 

organisaties en energie-initiatieven.  

 

Deze aanpak is voor huurders en particuliere woningeigenaren. De particuliere 

woningeigenaren kunnen ook gebruik maken van het Fonds Energietransitie (FET). Het 
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hoofddoel van dit fonds is het verstrekken van subsidies en leningen om te verduurzamen. In 

deze aanpak worden de producten uit het FET aan de woningeigenaren onder de aandacht 

gebracht. 

 

Voorwaarden 

Gemeenten hebben een grote mate van vrijheid bij de besteding van deze middelen, maar er 

zijn een paar voorwaarden. Zo is een financiële tegemoetkoming aan inwoners niet toegestaan. 

Bij de besteding van de middelen valt te denken aan een breed scala aan maatregelen en 

activiteiten, van maatregelen die direct effect hebben en snel toepasbaar zijn zoals 

energiedisplays en radiatorfolie tot een bijdrage aan grotere isolatiemaatregelen zoals vloer- of 

spouwmuurisolatie.  

 

Plan van aanpak 

In voorgaande jaren hebben we vanuit het Rijk ook al gelden ontvangen voor energiebesparing 

(RRE/RREW). Hiervoor hebben we een energieloket en een wijkaanpak doorontwikkeld die 

goed functioneert. Voor de besteding van de nieuwe gelden sluiten we aan bij bestaande en 

bewezen kansrijke aanpakken, maatregelen, subsidiemogelijkheden en 

samenwerkingsverbanden in de wijken. 

 

We onderscheiden twee hoofddoelgroepen in de aanpak: 

1. huurders van corporatiewoningen en particuliere verhuur; 

2. eigenaar-bewoners. 

Voor deze inwoners hebben we een vijftal actielijnen: 

1. het opschalen van de energiecoaches en energieadviseurs; 

2. het inzetten van energieklussers en beschikbaar stellen van kleine energiebesparende 

maatregelen;  

3. grote energiebesparende maatregelen (isolatie);  

4. vervangen energieslurpend witgoed; 

5. verbinden netwerk sociaal domein met werkveld energietransitie. 

 

Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het plan. 

Voor de groep particuliere huurders werken we op dit moment aan een specifieke aanpak. 

 

Sinds enkele maanden is de capaciteit van coaches en adviseurs vergroot. Ook is er een 

klusdienst die, na een advies van een energiecoach, op verzoek kan langskomen in onze 

buurten, wijken en dorpen om kleine maatregelen uit te voeren. We zien dat er een 

toenemende vraag is. Dit betekent dat we bezig zijn met werven van nieuwe 

coaches/adviseurs. Tegelijk vraagt een dergelijke nieuwe grootschalige aanpak veel van de 

organisatie; de verdere groei en ook het toepassen van andere maatregelen en nieuwe 

doelgroepen vergt tijd en organisatiekracht. We zullen u in het voorjaar nader informeren over 

de voortgang en nieuwe ontwikkelingen. 

 

Financiën 

De financiële consequenties voor boekjaar 2022 worden meegenomen in het Verzamelvoorstel 

Begrotingswijzigingen Derde Kwartaal. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


