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Aan:

de heren P. Zwiers en H. Loof

(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 23 september 2015
Ons kenmerk 39/3.3/201 5004044

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake Stimule-

ringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw

Geachte heren Zwiers en Loof,

ln uw brief d.d. 28 augustus 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over het noordelijk

Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw (SEBB). Deze vragen beant-

woorden wijals volgt.

Vraao 1

Deelt u de mening van de PvdA-fractie dat de verduurzaming van de woningvoorraad

van Drenthe een hoge prioriteit moet hebben op de energieagenda?

Antwoord 1

Ja. WI geven hoge prioriteit aan de verduurzaming van de Drentse woningvoor-

raad. Om het belang van de verduurzaming van de Drentse woningvoorraad te

onderstrepen, is in ons Collegeakkoord 2015-2019 een'Actieplan Energie-

neutrale Woningen' aangekondigd als belangriik onderdeel van de provinciale

Energie agenda 201 6-2020 en de I nvesteringsage nda.

Yraao2
Kunt u aangeven welke concrete stappen er worden gezet om te komen tot concrete

maatregelen om de Drentse woningvoorraad te verduurzamen?
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Antwoord 2
Het vervolg van de provinciale inzet bij de verduurzaming van de Drentse wo-

ningvoorraad wordt vormgegeven in het'Actieplan Energieneutrale Woningen'.
Dit actieplan wordt in samenwerking met gebiedsparlners opgesteld. De feitelijk
stappen die worden gezet om tot verduurzaming van de Drentse woningvoorraad
te komen, worden doorgaans namelijk door andere partljen genomen dan de pro-
vincie. Wij zoeken actief de samenwerking met de belangrijkste stakeholders in
én buiten de provincie.

Met allerlei partijen, zoals gemeenten, woningcorporaties, (koepels van) be-
drijven, maatschappelijke organisaties en deskundigen, zijn wij in gesprek om
scherp te krijgen waar wij als provincie Drenthe samen met hen het verduur-
zamingstempo kunnen verhogen en verder kunnen professionaliseren. Dat houdt
ook in dat wij moeten investeren in kennis bij het huidige MKB en de

nieuwe generatie vaklieden en ook in innovatieve oplossingen, zoals Nul-op-de-
Meter-renovafies en innovaties in de productie en toepassrng van BlbBased lso-
latie- en gevelmaterialen.

Het is duidelijk dat de verdere verduurzaming van de Drentse woningvoorraad de
komende decennia een forse opgave ris. Ons college is het met de PvdA-fractie
eens dat deze opgave een hoge prioriteit verdient.

Vraao 3

Kunt u aangeven hoe u Provinciale Staten wilt betrekken bij het opstellen van deze
energieagenda?

Antwoord 3
Wij streven ernaar de eerste contouren van het'Actieplan Energieneutrale
Woningen' in de eerste helft van 2016 met u te bespreken.

Hoogachtend,

Ged van Drenthe,

secretaris



Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten 

de heer J. Tichelaar 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

 

Assen, 28 augustus 2015 

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde, over stimuleringsfonds 

energiebesparing bestaande bouw 

 

Geachte heer Tichelaar, 

Op 10 juni jongstleden stond de ‘Afronding noordelijk Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande 

bouw (SEBB) op de agenda van de commissie OGB als ingekomen stuk. Destijds was de 

portefeuillehouder niet aanwezig, waardoor wij onze vragen schriftelijk stellen.  

De PvdA Drenthe hecht grote waarde aan het energie‐efficiënt maken van de Drentse woningen. De 

resultaten van de SEBB lijken positief, hoewel het aantal woningen achter is gebleven op de 

doelstelling. Echter ook het economische effect, 850 directe en indirecte arbeidsplaatsen, is een 

resultaat om trots op te zijn. Het vervolg is daarentegen nog niet helder. De gehanteerde aanpak 

wordt doorontwikkeld en de opgedane kennis wordt benut in nieuwe projecten, zo valt te lezen. 

In een rapport van Natuur & Milieu van juli jongstleden zijn de resultaten van zonne‐energie per 

gemeente op een rij gezet. Hierin scoren met name de oostelijke Drentse gemeenten erg goed, maar 

ook is duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is.  

De PvdA heeft daarom de volgende vragen: 

1. Deelt u de mening van de PvdA‐fractie dat de verduurzaming van de woningvoorraad van 

Drenthe een hoge prioriteit moet hebben op de energieagenda? 

2. Kunt u aangeven welke concrete stappen er worden gezet om te komen tot concrete 

maatregelen om de Drentse woningvoorraad te verduurzamen? 

3.  Kunt u aangeven hoe u Provinciale Staten wilt betrekken bij het opstellen van deze 

energieagenda? 

 

 

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid, 

Peter Zwiers & Hendrikus Loof  


