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Datum: 14 november 2020 

Steller van de vragen: Robert Philippo, Fractie PHILIPPO 

Onderwerp: Art. 12 RVO vragen “enquête RES” 

Ter attentie van: PFH dhr. J. Nederveen 

Cc.:  Griffie, gelieve dit aan de betreffende portefeuillehouder door te geleiden. 

Vragen en toelichtingen: De FRACTIE PHILIPPO heeft als speerpunt het voorkomen van zgn. 
“energiearmoede” in ons dorp waarbij onvermogenden (woningeigenaren en 
huurders) in ons dorp qua investering en energietarieven tussen de wal en het 
schip dreigen te vallen. Onze fractie heeft een noodfonds voor deze mensen 
voorgesteld. Het college vindt dat niet haar verantwoordelijkheid en verwijst 
door naar de Rijksoverheid. 

Toelichting algemeen PBL - Na dertig jaar terugverdiend: 
Een gemiddeld huishouden met energielabel D moet bijvoorbeeld 35.000 euro 
investeren om de woning energieneutraal te maken. Daarmee wordt 50 euro per 
maand bespaard op energielasten. Dat betekent dus dat de investering pas na 
tientallen jaren is terugverdiend. 
VNO-NCW MKB - Van het gas af niet hetzelfde als energieneutraal: 
"Gemiddeld kost het upgraden naar bijna energieneutraal namelijk zo'n 30.000 
euro". "Het gasvrij en CO2-neutraal maken van oude woningen kost al gauw 
60.000 euro of meer. Voor ondernemers geldt vaak een dubbele rekening: eigen 
huis en eigen bedrijfspand." 
NIBUD – Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen? 
Kleinere investeringen zoals spouwmuur- of dakisolatie, HR++ of triple glas of 
zonnepanelen kosten vaak voor 5 tot 10 duizend euro (bron: Milieu Centraal). 
Grotere investeringen voor bijvoorbeeld het gasloos maken van een woning, 
kost al snel 15 tot 20 duizend euro (bron: Milieu Centraal). In combinatie met 
kleinere investeringen, is voor grotere investeringen dus 20 tot 30 duizend euro 
nodig. 
KABINET: Het kabinet wil dat alle woningen in 2050 van het gas af zijn en 
energieneutraal. Dat betekent dat er per jaar zo'n 200.000 woningen 
verduurzaamd moeten worden. Het is de bedoeling dat daardoor de woonlasten 
niet omhoog gaan. 
 
DIT zijn slechts een paar organisaties, er zijn er meer zoals TNO, ECORYS, 
BERENSCHOT, MILIEU CENTRAAL, etc. met waarschuwingen in dezelfde lijn. De 
Fractie PHILIPPO maakt zich ernstig zorgen over de komende energiearmoede in 
ons dorp wegens de door u afgedwongen energietransitie. 

Toelichting 1 Uw enquête aan onze inwoners: Betaalbaarheid. 9. U stelt vragen zoals: Wat is 
bij de keuze voor een duurzame manier van verwarmen voor u het belangrijkst, 
kijkende naar de betaalbaarheid (op langere termijn)?  
- De alternatieve manier van verwarmen mag alleen als de maandlasten niet 

of nauwelijks hoger worden.  

- De alternatieve manier van verwarmen mag aan het begin tot hogere 

maandlasten leiden, als dat in de toekomst (langere termijn) maar 

voordeliger is.  

- De alternatieve manier van verwarmen mag tot hogere maandlasten leiden. 

- Anders, namelijk: Ik wil geen alternatieve manier van verwarmen, ook niet 

als dat per maand even duur of goedkoper is dan aardgas. 
Vraag 1-1 U stelt deze vragen over de betaalbaarheid. Diverse organisaties (zie boven) 

geven aan wat de kostenramingen zijn. Hoe kan een inwoner hierop een 
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verstandig antwoord geven als u niet toelicht wat de kostenramingen voor 
duurzaam verwarmen zijn? 

Vraag 1-2 U stelt vragen over de betaalbaarheid. Het kabinet stelt dat de woonlasten niet 
omhoog gaan. Waarom moet een inwoner op deze vragen antwoorden terwijl u 
niet toelicht dat de overheid aangeeft dat de woonlasten niet omhoog gaan?  

Toelichting 2 Uw enquête aan onze inwoners: keuzes maken. 10. Uw vraag: Maakt u zich 
zorgen over de transitie naar aardgasvrij wonen? (Meerdere antwoorden 
mogelijk): onder anderen uw vraag: “Ja, over de kosten”. 

Vraag 2-1 U stelt vragen over de kosten, terwijl u niet toelicht wat de kostenramingen zijn 
en de overheid aangeeft dat de woonlasten hierdoor niet omhoog gaan. Hoe kan 
een inwoner hierop een verstandig antwoord geven als deze hierover niet door 
u wordt geïnformeerd? 

Toelichting 3 Het kabinet wil dat alle woningen in 2050 van het gas af zijn en energieneutraal. 
Dat betekent dat er per jaar zo’n 200.000 woningen verduurzaamd moeten 
worden. Het is de bedoeling dat daardoor de woonlasten niet omhoog gaan. 

Vraag 3-1 U wilt de regionale energiestrategie in ons dorp implementeren. Hoe garandeert 
u onze inwoners dat hun woonlasten niet omhoog gaan? 

 
Groet, Robert Philippo, Fractie PHILIPPO, PAKT DOOR, SAMEN MET D66 


