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Onderwerp 

Energiebesparende maatregelen huishoudens met energiearmoede 

Kennisnemen van 

Middels deze raadsinformatiebrief informeren we u over de aanpak energiearmoede voor 
huishoudens die we de komende maanden tot uitvoering brengen. 

Aanleiding 
De energieprijzen zijn de afgelopen tijd flink gestegen, wat leidt tot hoge 
energierekeningen. Vrijwel alle huishoudens worden met deze prijsstijgingen 
geconfronteerd, maar huishoudens met een laag inkomen én woonachtig in een huis dat 
niet goed is geïsoleerd, worden extra getroffen. We spreken in dit geval vaak van 
energiearmoede; het gaat dan over problemen met de betaalbaarheid van de 
energierekening, maar bijvoorbeeld ook over beperkte financiële mogelijkheden om een 
woning te verduurzamen. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld om de stijgende 
energielasten bij deze groep huishoudens te dempen. Ook uw raad heeft geld beschikbaar 
gesteld om deze kwetsbare huishoudens met energievouchers te ondersteunen. 

Middels deze brief delen wij met u de gekozen aanpak om de beschikbaar gestelde 
middelen te besteden en de doelgroep te bereiken. De aanpak is bedoeld om, met het oog 
op de langere termijn, jaarlijks energie en daardoor kosten te besparen. Deze aanpak staat 
daarmee los van de energietoeslag die huishoudens met energiearmoede reeds hebben 
ontvangen. Daarvoor geldt een aparte regeling waarover u reeds bent geïnformeerd. Die 
regeling is reeds in uitvoering. De doelstellingen van deze aanpak zijn als volgt: 

1. De energielasten van huishoudens beperken; 
2. Bewustwording creëren over energieverbruik en verduurzaming; 
3. Een bijdrage leveren aan de C02-besparing in de gebouwde omgeving. 
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Financiering 
Voor deze aanpak zijn twee financieringsbronnen: 

• Vanuit het rijk is€ 1.168.605 beschikbaar gesteld. De besteding hiervan mag 
variëren van de inzet van energiecoaches, tot de inzet van niet-woning-gebonden 
maatregelen (zoals radiatorfolie) tot aan grotere woning-gebonden maatregelen 
(zoals zonnepanelen). Zo lang de maatregelen bijdragen aan energiebesparing; 

• Daarnaast zetten we de middelen in die u als raad beschikbaar heeft gesteld voor 
de inzet van energievouchers voor huishoudens met een beperkt budget (€ 
300.000). Dat maakt dat in totaal €1.468.605,- (circa 1,4 miljoen) beschikbaar is. 

Maatregelen die we al hebben genomen 
We hebben in Venlo een team Goede Buren dat huishoudens adviseert over 
energiebesparing. Ook maken we gebruik van de RREW (regeling reductie 
energieverbruik woningen), waarmee huurders en woningeigenaren een energievoucher 
kunnen aanvragen voor het treffen van besparende maatregelen. Er wordt daarnaast goed 
gebruik gemaakt van ons gemeentelijk duurzaamheidsloket, net als van de 
georganiseerde inkoopacties en (wijk)bijeenkomsten. Tot slot starten we met een 
gemeentelijk zonnepanelenproject voor particuliere woningeigenaren (Rv-nr. 42). 

Ook deze aanpak omvat energieadvies en een voucherregeling. Daarentegen richt deze 
aanpak zich specifiek op huishoudens met energiearmoede; een doelgroep die we nu nog 
lastig bereiken. Veel aandacht zal daarom uitgaan naar de benaderingswijze van de 
doelgroep en de manier waarop maatregelen worden gecommuniceerd. 

Kernboodschap 

Doelgroepen en maatregelen in beeld 
TNO (2021) geeft op basis van het gemiddeld inkomen en de gemiddelde woningkwaliteit 
een schatting van het aantal huishoudens dat in Venlo te maken heeft met 
energiearmoede. In totaal gaat het over 4.479 huishoudens, waarvan 75% sociale huur, 
12% koop en 13% particuliere huur/onbekend. 

De schatting van TNO geeft weliswaar richting aan de omvang van de doelgroep. 
Tegelijkertijd stelt de onderliggende beschikking geen voorwaarden aan huishoudens die 
voor maatregelen in aanmerking mogen komen. Gemeenten hebben dus zelf de 
beleidsvrijheid om keuzes te maken hoe zij de doelgroep met energiearmoede bepalen én 
benaderen. Als Venlo kiezen we ervoor om voor het merendeel van de maatregelen geen 
toetsingscriteria te hanteren, maar de doelgroep vooral te benaderen met gerichte 
communicatie. De reden hiertoe is dat óók huishoudens zonder acute problemen gebaat 
zijn bij energiebesparende maatregelen. Daarnaast is het met het oog op de 
uitvoeringstermijn (mei 2023) raadzaam om de regeling breed in te zetten. Niet bestede 
middelen vloeien terug naar het rijk. Tot slot zou het hanteren van toetsingscriteria 
mogelijk betekenen dat huishoudens persoonlijke gegevens moeten aanleveren, hetgeen 
een barrière is voor een nu toch al lastig te bereiken doelgroep. 
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Impact van de maatregelen 
Over het algemeen geldt dat met grotere woning-gebonden maatregelen zoals isolatie of 
zonnepanelen de grootste energie- en kostenbesparing kan worden gerealiseerd. Hoewel 
de beschikking ruimte biedt om de middelen binnen veel beleidsruimte te besteden, is de 
keuze gemaakt om vooral in te zetten op energieadvies en kleinere maatregelen. De 
volgende argumenten liggen hieraan ten grondslag: 

• Juist bij deze doelgroep valt nog veel winst valt te behalen met energieadvies; het 
begint bij bewustwording; 

• De beschikbaar gestelde rijksmiddelen zijn simpelweg te beperkt om op grote 
schaal huishoudens te ondersteunen met maatregelen zoals isolatie; 

• Een groot deel van de doelgroep betreft sociale huur, waarbij het nemen van 
dergelijke maatregelen is belegd bij de woningcorporaties; 

• We zijn gebonden aan een beperkte uitvoeringstermijn. Dit terwijl er sprake is van 
materialen schaarste en ruime levertijden van (isolatie)materialen. 

Voor deze grotere maatregelen zien we wel kansen in het nationaal isolatieprogramma, 
waar het Rijk op dit moment plannen voor uitwerkt. Ook starten we op korte termijn met het 
zonnepanelenproject, waarmee we grotere maatregelen breed toegankelijk maken. 

We onderscheiden de volgende maatregelen voor de verschillende doelgroepen: 

Schatting aantal Beschikbare maatregelen voor de doelgroep 
huishoudens 

Sociale huur 3.359 (75%) Energieadvies - Goede Buren (spoor 1) 

Kleine maatregelen - Niet woning-gebonden 
maatregelen (spoor 2) 

Grote - *Opgave 
maatregelen woningcorporaties 

Koop 537 (12%) Energieadvies - Goede Buren (spoor 1) 

Kleine maatregelen - Niet woning-gebonden 
maatregelen (spoor 2) 

Grote - Woning-gebonden 
maatregelen maatregelen (spoor 3) 

Particuliere 582 (13%) Energieadvies - Goede Buren ( spoor 1) 
huur/ 
onbekend Kleine maatregelen - Niet woning-gebonden 

maatregelen (spoor 2) 

Grote *Subsidiemogelijkheden 
maatregelen particuliere huur 
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Toelichting op de beschikbare maatregelen 

Spoor 1: Energieadvies Team Goede Buren (beschikbaar voor huur en koop) 
Energiebesparing begint bij bewustwording. Daarom werken we sinds 2020 met Team 
Goede Buren. Zij komen bij huishoudens achter de voordeur en geven laagdrempelig 
energieadvies. Om tegemoet te komen aan de toenemende aanvragen voor een 
woningbezoek, worden voor zowel woningeigenaren als huurders nieuwe groepen 
vrijwilligers opgeleid. De Goede Buren krijgen ook regelmatig bijscholing en trainingen 
aangeboden. Een deel van de middelen gebruiken we om het bestaande team uit te 
breiden en verdiepende trainingen te organiseren op het gebied van energiearmoede. 

Spoor 2: Niet woning-gebonden maatregelen {huurders en eigenaren) 
Om zowel woningeigenaren als huurders te bereiken, zetten we ook een deel van de 
middelen in voor energievouchers voor kleine niet woning-gebonden energiebesparende 
maatregelen. Hiermee kunnen huishoudens maatregelen treffen om energie te besparen. 
Deze maatregelen bestaan uit een webshop met besparende producten, complete 
energiebespaarpakketten en een witgoedregeling. In het geval van de witgoedregeling 
wordt witgoed aangeboden als een service (koop op afbetaling) waardoor géén investering 
wordt gevraagd bij bewoner. Na een aantal jaar is de bewoner eigenaar van een 
energiezuinig apparaat. Ook reserveren we een deel van de middelen om Goede Buren 
direct kleine maatregelen te laten nemen in de woning. Omdat uit eerdere regelingen blijkt 
dat een groot deel van de doelgroep niet actief gebruik maakt van dergelijke regelingen, 
zien we namelijk de noodzaak om juist actief naar de doelgroep toe te gaan. Ook andere 
maatschappelijke organisaties die al in contact staan met deze huishoudens kunnen een 
rol spelen om deze huishoudens te activeren en te wijzen op de mogelijkheden. 

Spoor 3: woning-gebonden maatregelen (eigenaren) 
Met deze regeling kunnen we maar beperkt inzetten op woning-gebonden maatregelen 
zoals isolatie of zonnepanelen. Een groot deel van de doelgroep met bevindt zich namelijk 
in de sociale huur (75%). Het gaat dan om huishoudens die niet zelf kunnen investeren 
omdat zij geen eigenaar zijn. Het verduurzamen is dan de verantwoordelijkheid van de 
corporatie. Uiteraard leggen we de ambities voor de verduurzaming van deze woningen 
jaarlijks vast in de prestatieafspraken. We verkennen of we een pilot kunnen doen met 
grotere maatregelen voor woningeigenaren met energiearmoede. Met de middelen uit 
deze regeling kunnen we dat echter niet op grote schaal doen. Hiervoor zien we wel 
kansen in het Nationaal Isolatieprogramma. Dit programma met als doel om 2,5 miljoen 
woningen te isoleren, wordt de komende tijd nader uitgewerkt door het Rijk en de VNG. 

*Opgave woningcorporaties 
• Eerder stelden we al dat circa 75% van de doelgroep met energiearmoede sociale 

huur betreft. Dit maakt de woningcorporaties een belangrijke partner in de aanpak 
voor energiearmoede. Het is goed om de gemeentelijke rol hierin te duiden. 

• Het verduurzamen (zoals isoleren en het plaatsen van zonnepanelen) van deze 
woningen is primair de verantwoordelijkheid van de woningcorporaties. Na 
onderlinge afstemming blijkt ook dat zij hiervoor reeds een meerjarenplanning 
hebben opgesteld en daartoe ook een wettelijke opgave hebben (gemiddeld 
minimaal energielabel B); 

• In de jaarlijkse prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties vindt de 
discussie plaats over het ambitieniveau en kijken we hoe we kunnen versnellen; 

• Daarnaast hebben de corporaties recentelijk ook prestatieafspraken gemaakt met 
koepelorganisatie Aedes over de besteding van de verlaagde verhuurderheffing. 
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De sector is overeengekomen om uiterlijk 2028 alle E, F en G labels te laten 
verdwijnen. Daarmee is de verduurzaming van deze woningen geborgd; 

• Voor wat betreft bewustwording bij huurders en het actief stimuleren tot het nemen 
van kleine maatregelen zijn de corporaties daarentegen juist een actieve partner. 

*Subsidiemogelijkheden particuliere huur 
• 

• 

• 

Venlo kent 48.180 woningen (2022). Daarvan is 28,3% sociale huur, 12,9% 
particuliere huur (ten opzichte van 13,9% landelijk) en 58,6% een koopwoning. Dit 
betekent dat er in Venlo ruim 6200 woningen particulier worden verhuurd. Voor 
particuliere huurders is het lastig om te verduurzamen. Zij kunnen zelf geen 
maatregelen nemen. Dit is immers aan de verhuurder (eigenaar) van de woning; 
Voor deze particuliere verhuurders is sinds april 2022 een specifieke regeling voor 
verduurzaming. Dit is de 'Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud 
Huurwoningen'. De regeling verloopt via RVO. De subsidie wordt verstrekt voor 2 of 
meer energiebesparende- of onderhoudsmaatregelen of 1 energiebesparende en 1 
onderhoudsmaatregel, uitgevoerd na 1 april 2022. Het subsidiebedrag bedraagt 
maximaal€ 6.000 per woning; 
Nadat de verhuurder energiebesparende maatregelen heeft getroffen is het veelal 
mogelijk om de huur te verhogen. Wel is de verhuurder wettelijk verplicht om aan te 
tonen dat de huurverhoging in redelijke verhouding staat tot de door de verhuurder 
gemaakte kosten voor de maatregelen. 

Communicatie 

Met een getrapte communicatieaanpak zorgen we ervoor dat we de regeling eerst kenbaar 
maken bij de huishoudens waarvan we zeker weten dat ze moeite hebben met het betalen 
van hun energierekening en gebaat zijn bij energiebesparende maatregelen (fase 1). Dit 
doen we op een manier die toegankelijk en bereikbaar is voor de doelgroep. Tegelijkertijd 
is ook een bredere doelgroep zonder acute problemen gebaat bij maatregelen. Om de 
middelen tijdig te besteden voor de uitvoeringstermijn starten we daarom kort na het actief 
benaderen van de doelgroep die we al in beeld hebben vanuit de inkomenstoeslag met 
een aanpak in de wijken (fase 2). 

• Fase 1-- Direct en gericht benaderen van de doelgroep. Vanuit de 
inkomenstoeslag voor energiearmoede hebben we al een deel van de doelgroep in 
beeld. Deze groep gaan we als eerste direct en actief benaderen. Dit mogen we 
doen, omdat het in het belang is van het verbeteren van de inkomenssituatie. Een 
belangrijk aandachtspunt is dat schriftelijke communicatie zoals het versturen van 
een brief niet per definitie past bij de doelgroep. We verkennen welke 
benaderingswijze het meest passend en effectief is voor de doelgroep. 

• Fase 2- Benaderen huishoudens in wijken met de meeste energiearmoede. In de 
tweede fase benaderen we huishoudens in de wijken waar energiearmoede 
procentueel het meeste voorkomt. Deze wijkgerichte communicatie zal bestaan uit 
sociale activiteiten, flyers en/of persberichten. Vanaf dit moment zullen ook meer 
inwoners zonder acute problemen van de regeling gebruik maken. Echter, een 
bredere doelgroep is gebaat bij maatregelen omdat zij anders mogelijk in de 
toekomst wél problemen krijgen. 

• Fase 3- Brede informatievoorziening maatregelen. De doelgroep uit fase 1 wordt 
nog steeds continu herinnerd aan de mogelijkheid tot deelname aan deze regeling, 
maar tegelijkertijd communiceren we met het oog op de besteding vóór het einde 
van de uitvoeringstermijn (mei 2023) ook breder over het bestaan van de regeling. 
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Vervolgprocedure raad 

Energiearmoede reikt verder dan de besteding van bovengenoemde financiële middelen. 
In relatie hiertoe is ook de motie: 'Breng energiearmoede in beeld' aangenomen (februari). 
Daarin verzoekt u ons te onderzoeken op welke manier we ook op de langere termijn meer 
grip kunnen krijgen op energiearmoede. Hierover wordt u op een later moment middels 
een separate brief geïnformeerd. Ook over de aanpak aangaande het in te stellen fonds 
voor verduurzaming van het vastgoed wordt u nog nader door ons geïnformeerd. 

1. 
2. 

Beschikking middelen aanpak energiearmoede 
Amendement programmabegroting 2022-2025 

25-01-2022 
05-11-2021 
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