
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door mevrouw  

C. Nieuwenhout van GroenLinks, de heer P. Rebergen van de ChristenUnie 

en de heer H. Ubbens van het CDA gestelde vragen ex art. 38 RvO over het 

manifest nationaal Isolatieprogramma en de lokale implementatie daarvan. De 

brief van de vragenstellers treft u als bijlage aan. 

 

Het Warmtetransitieplan (WTP) dat wij enkele weken geleden naar uw raad 

gestuurd hebben, volgt  twee sporen: de inzet op warmtenetten in Noordwest 

Groningen en de opschaling van het Energieloket. We bieden voor iedereen 

in de gemeente ondersteuning bij het isoleren en verder verduurzamen van de 

woning. Voor de wijken waar geen warmtenet is voorzien, ondersteunen we 

bij het ontwikkelen van geheel elektrische of hybride oplossingen via het 

Energieloket. Op deze manier kan iedereen die dat wil op korte termijn aan de 

slag met het aardgasvrij maken van de woning. We kiezen daarbij voor een 

wijkgerichte aanpak zodat we samen met de inwoners aan de slag kunnen met 

de warmtetransitie in onze gemeente. 

Vragen: 

1. Heeft het college kennis genomen van het manifest nationaal 

isolatieprogramma, beschikbaar op 

https://www.christenunie.nl/nationaal-isolatieprogramma, en het 12-

stappenplan daarin? 

Ja, wij hebben kennis genomen van het manifest Nationaal 

Isolatieprogramma en 12-stappenplan. 

 

Onderwerp  

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO GroenLinks,  

ChristenUnie en CDA over het manifest nationaal  

Isolatieprogramma en de lokale implementatie daarvan  

Steller 
 

Petra Hof 
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2. In stap 2 van het manifest wordt voorgesteld een ‘contingentenaanpak’ te 

gebruiken, waarbij grotere series gebouwen met dezelfde kenmerken, 

dezelfde isolatieoplossingen krijgen. Dit is sneller, effectiever en 

efficiënter dan losse aanpak per woning. Hierbij worden woningeigenaren 

benaderd met een concreet aanbod om mee te doen. In hoeverre wordt de 

contingentenaanpak al gebruikt in Groningen, bijvoorbeeld bij 

woningcorporaties of in wijken met veel dezelfde soort huizen? En is het 

college bereid om te kijken hoe dit verder versterkt kan worden, al dan 

niet door collectieve inkoop via het Gronings Energieloket? 

Onze inwoners worden langs twee sporen geholpen bij het 

energiezuiniger maken van de woning. Dit kan via een wijkgerichte 

aanpak en via een individuele aanpak. Via ons nieuwe loketaanbieder ‘het 

regionaal energieloket’ organiseren we diverse inkoopacties voor isolatie 

en glas. Deze inkoopacties worden ook jaarlijks herhaald waardoor iedere 

woningeigenaar op een voor hen geschikt moment kan meedoen aan deze 

actie.  

Voor een aantal wijken gaan we gebiedsgericht advies geven op 

straat/buurt/wijk op basis van een contingentenaanpak waarbij voor de 

meest voorkomende woningen in het gebied maatwerkrapporten worden 

opgesteld. Dit zijn woningen met dezelfde kenmerken en vaak dezelfde 

isolatieoplossingen. De rapporten bevatten een stappenplan met zinvolle 

no-regret maatregelen en een stappenplan naar aardgasvrij in lijn. Vanuit 

deze advies acties worden op gerichte inkoopacties voor 

isolatiematregelen georganiseerd.   

 

3. Stap 3 van het manifest pleit voor een socialere aanpak. Voor mensen met 

een laag inkomen is het lastig om het te investeren bedrag helemaal voor 

te schieten, ook al komt het later via subsidie (deels) weer terug. Het 

manifest stelt voor om gebruik te maken van tijd- en persoonsgebonden 

isolatietegoedbonnen, waardoor mensen voor wie dat financieel lastig is, 

niet eerst het hele bedrag hoeven voor te schieten. Is het college bereid 

om te kijken of Groningen een proeftuin kan zijn voor de in het manifest 

omschreven isolatietegoedbonnen? 

Ja, wij zijn bereid om te kijken of we deel kunnen nemen aan de proeftuin 

voor de in het manifest omschreven isolatietegoedbonnen. In ons netwerk 

via de VNG en via de gemeentelijke energieloketten is de vraag gesteld of 

een dergelijke proeftuin al omschreven is. Dit bleek nog niet het geval 

maar we houden de ontwikkelingen nauw in de gaten. 

 

4. Stap 4 van het manifest benadrukt de rol van de lokale gemeenschap. In 

het kader van de Transitievisie Warmte moet toch al een buurt- of 

wijkgebaseerde aanpak ontworpen worden. In hoeverre wordt de lokale 

gemeenschap bij deze aanpak betrokken, en is het college bereid om 

collectief georganiseerd isoleren een (prominentere) plek te geven in deze 

buurt- of wijkgebaseerde aanpak? 
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In het Noord Westen van de gemeente maken we samen met de bewoners 

en de woningcorporaties per straat of buurt en uitvoeringsplan waarin we 

de inwoners zoveel mogelijk (en wenselijk) willen helpen bij deze 

transitie. 

Het slagen van onze ambities is in grote mate afhankelijk van de inzet van 

bewoners, lokale initiatieven, organisaties, bedrijven en aanbieders. Als 

gemeente ondersteunen wij onze inwoners en ondernemers hierin. Met de 

opgedane ervaring van de afgelopen jaren kunnen wij steeds beter 

inspelen op hun wensen en behoeften. Voor de ondersteuning in besparing 

en in warmtekeuzes gaan we de aanpak per doelgroep verder uitwerken en 

zorgen we dat zij maximaal gebruik kunnen maken van bestaande 

subsidies en regelingen voor de warmtetransitie.  

 

5. Stap 5 van het manifest stelt voor om lokale isolatieteams op te stellen, 

waarbij isolatie-adviseurs en uitvoerders betrokken zijn (en dus goed op 

elkaar aansluiten). Deze isolatieteams benaderen VvEs en huiseigenaren 

actief, want het is tot nu toe gebleken dat passieve informatievoorziening 

niet voldoende is. Is het college bereid om, in samenwerking met het 

Gronings Energieloket en het lokale bedrijfsleven, lokale isolatieteams op 

te stellen?  

Binnen het Energieloket Groningen werken we intensief samen met onze 

adviseurs en aanbieders. Naast een passieve benadering kan een actieve 

benadering zeker helpen bij het versnellen van de isolatieopgave. We 

kunnen zeker de mogelijkheden voor het inzetten van lokale isolatieteams 

onderzoeken. 

Om bewoners te stimuleren energie te besparen in hun woning hebben we 

vanuit het Rijk een bijdrage ontvangen in het kader van de Regeling 

Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). In één van onze activiteiten 

werken we samen met het Alfa college. De MBO studenten van het Alfa 

krijgen een korte opleiding  tot energiecoach en kunnen, naast het geven 

van advies over gedrag, de kleine energiebesparende maatregelen plaatsen 

bij een aantal huurwoningen. In teams gaan zij samen met de 

woningcorporaties deze woningen energiezuiniger maken.  

 

6. In stap 8 van het manifest wordt het belang benadrukt van gezond 

isoleren: dus op zo’n manier dat vocht- en schimmelproblematiek niet de 

kop op steken door te weinig ventilatie. Ook het belang van 

natuurvriendelijk isoleren wordt benadrukt. Wat doet het college aan het 

benadrukken van het belang van gezond binnenklimaat en 

natuurvriendelijk isoleren ? 

Het gezond binnenklimaat is belangrijk. Naast isolatie speelt ventilatie 

ook een belangrijke rol bij het energiezuiniger maken van de woning. We 

nemen in onze adviezen van het energieloket altijd ventilatie mee.  

In onze inkoopactie isolatie wordt dit jaar nog geen focus gelegd op 
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natuurvriendelijk isoleren. We vinden dit een interessant voorstel en gaan 

dit de komende jaren doen. 

 

7. Stap 9 van het manifest gaat over de rol van de lokale 

welstandscommissie, die soms niet op de hoogte is van wat allemaal mag 

en kan bij het isoleren van panden in beschermde stads- of dorpsgezichten 

en monumenten. Kan het college samen met de welstandscommissie van 

Groningen nagaan of er in de Groningse welstandscommissie specifieke 

barrières met betrekking tot isoleren zijn en hoe deze eventueel kunnen 

worden verlaagd of weggenomen? 

Voor beschermde gezichten geldt dat isolatie maatregelen vergunningvrij  

zijn. Isolatie van monumenten is wel vergunningplichtig en gaat langs de 

monumentencommissie. Vanuit gemeentelijk beleid en in relatie met 

bouwfysische aspecten, is het echter niet altijd mogelijke en wenselijk om 

monumenten volledig te isoleren. Dit staat los van de rol van de 

monumentencommissie. Op dit moment ervaren wij vanuit de 

monumentencommissie geen specifieke barrières voor het isoleren van 

monumenten.  

Wel gaan wij als gemeente de Richtlijnen Omgang Erfgoed 

Groningen(ROEG) updaten. Hierbij wordt naast het isoleren van 

woningen ook gekeken naar innovatieve nieuwe technieken die goed 

passen bij de kenmerken en eigenschappen van de diverse typen 

monumentale woningen.  

 

8. Stap 11 van het manifest pleit voor voldoende financiering, want de 

huidige regelingen schieten tekort. Is het college bereid om ook vanuit de 

gemeentes, bijvoorbeeld in VNG-verband, in Den Haag en Europa te 

pleiten voor meer financiering voor de isolatieopgave? 

Uiteraard zijn wij bezig om financiering te vinden voor de isolatieopgave. 

Er zijn verschillende sporen die met name kansrijk zijn vanuit onze rol als 

koploper in de energietransitie. In juli 2021 heeft de gemeente Groningen 

€ 10,5 miljoen euro toegekend gekregen door het Rijk uit het 

Volkshuisvestingsfonds. Deze middelen zijn bestemd voor het isoleren 

van woningen van particuliere eigenaren (minimaal Energielabel B), 

specifiek gericht op de wijken Paddepoel, Vinkhuizen en Selwerd. We 

werken de komende periode een plan uit hoe we de middelen beschikbaar 

maken en welke voorwaarden hiervoor gaan gelden.  
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Voor de bewoners in het aardbevingsgebied zijn er verschillende subsidies 

voor verduurzamen van het eigen huis. Vanuit het energieloket helpen we 

bewoners deze subsidie zo optimaal mogelijk in te zetten. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


