
 
Motie “Noodfonds Gaslijders” 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op donderdag 12 november 
2020 betreffende de behandeling van de programmabegroting 2021-2024 onder agendapunt 3a: 

 
Constaterende dat:  

(zie: “info 5 informatienota Eneco-gelden – 2e deel – Informatienota” d.d. 25 augustus 2020 van het College van burgemeester en wethouders GHG)  

 Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn terwijl de rest van de wereld over gaat naar gas.  

 De huizen moeten worden voorbereid om energieneutraal te worden.  

 Het PBL stelt dat het energieneutraal maken van een woning voor vrijwel niemand rendabel is.  

 Dit € 30.000 tot € 60.000 tot een ton per woning kost en bijna niet is terug te verdienen.  

 Dit van de 7.313 woningen in ons dorp dus tussen de 219 - 438 mio euro kost.  

 Voor de privé eigenaren dit tussen de 158 en 318 mio euro kost. 

 De energie- en milieusector in Den Haag lobbyen om de energietarieven sterk te verhogen.  

 TNO stelt dat zo’n 650.000 huishoudens momenteel onvoldoende geld hebben om de 
energierekening te betalen, Ecorys stelt dat dit tegen 2030 zal verdubbelen. 

 TNO stelt dat diegenen die achterop raken het maatschappelijk draagvlak kunnen ondermijnen. 

 Ons college nu pas onze inwoners benaderd om de RES er door te drukken. 

 Onze inwoners via hun energiecontracten bij Eneco jarenlang positief hebben bijgedragen aan de 
bedrijfsvoering, de dividenden en de uiteindelijke verkoopprijs van Eneco en derhalve recht 
hebben op compensatie uit deze gelden. 

 

Overwegende dat: 

 De overheid verantwoordelijk is voor het van het gas afgaan, het doordrukken van de RES en de 
verhoging van de energietarieven. 

 Een aantal onvermogenden (hier te noemen gaslijders) in ons dorp qua investering en 
energietarieven tussen de wal en het schip zullen vallen. 

 De gaslijders onvoldoende vangnet hebben, derhalve moet de verantwoordelijke overheid een 
vangnet voor hen creëren. 

 Onze gemeente voldoende financiële reserves uit de Enecogelden heeft verworven om hen steun 
te verlenen. 

 
Verzoekt het college:  

Een “Noodfonds Gaslijders” op te zetten en dit fonds te voeden met de 8,4 miljoen euro nog te 
besteden Enecogelden (of wat daar vóór 12 november 2020 van over is) ter compensatie van 
onvermogenden om hun woning energieneutraal te maken. 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Was getekend, Fractie PHILIPPO, Robert Philippo 


