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Bijpraten op de Actuele 
Onderwerpen 
•Uitvoeringsprogramma Energietransitie 
• Projectleider aangesteld (per 11-10-2022)
• Focus 1: Energie besparen incl. hybride warmtepomp
• Focus 2: Cluster aardgasvrij 
• Pilot NIP-gelden – EFG labels
• Smart Twin & Persoonlijk advies
• Hoge mate van ontzorging
• Naast praktisch ook financieel advies



Bijpraten op de Actuele 
Onderwerpen 
•Communicatie
• Maandelijks katern Kompas
• Website op orde
• Zichtbaar & vindbaar
• Persoonlijk & lokaal



Bijpraten op de Actuele 
Onderwerpen 
•Regionale samenwerking
• RES: Veel kennisdeling
• Ondersteuning op o.a. pilot NIP
• Uitnodigingskader ‘Zon op land’

• RAS: 
• Uitvoeringsagenda opgesteld (nog vast te stellen)
• Volgend jaar: impulsgelden



Energie Armoede
•Was: focus op haalbare & 

betaalbare energie transitie
•Nu: hoofd boven water met 

gestegen energie prijzen



Energie Armoede: spoor 1
• Energietoeslag (compenstatie hoge 

energie rekening via uitkering). 
•Hoogte: € 800,00 + € 500,00 
• (€ 1300,00, waarschijnlijk ook in 

2023)
 



Energie Armoede: spoor 2 
(SPUK)
• Energie besparen
•Kleine maatregelen
•Verlengde van RREW, maar meer financiële ruimte 
• Energiecoach 
• Lastig te bereiken doelgroep (350 – 450?)
•Nu op=op (233)
• Samenwerking Sociaal Domein (2 traps raket)
•Dialoog
• Fien Wonen

 



Energie Armoede: spoor 3
•Oplossingen lange termijn?
•NIP
• Energietransitie nationaal/globaal

 



Bespreekpunten:
• Zien we iets over het hoofd?

 



Laadpalen
•Aantal EV groeit sterk (zeker na 2025)
• Laden vs. Parkeren
•Opdracht NAL: dekkend netwerk
•RAL regio
•Voorspelbaar?
•Auto, vrachtwagen, boot, fiets, …
 







Hoe kun je laden?
•Aan huis 
•Publiek
• Semi publiek
•Verlengd privaat
• Laadplein
• Snel laden?
• Smart grid…?

 



Bespreekpunten:
•Wensen t.a.v. participatie?

•Hoever lopen naar laadplek?
•Mogelijkheid verlengd privaat of niet?
•Laadkleven? Hoe gaan we daar mee om?
•Laden in de blauwe zone?
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