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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
'Armste Nederlanders draaien op voor het klimaatbeleid'
O

Geachte voorzitter/leden,

ln uw brief van 21 april2017 stelde u een aantal vragen over 'Armste Nederlanders
draaien op voor het klimaatbeleid'. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraao

1

Bent u op de hoogte van het rapport van CE Delft'Wie profiteert van het klimaatbeleid?' en het bijbehorende artikel?

Antwoord

1

Ja

Vraas2
Bent u het eens met de PvdA-fractie dat het onwenselijk is dat arme mensen relatief
een hogere bijdrage leveren aan het klimaatbeleid dan rijke mensen? Zo nee, waarom
niet?

Antwoord 2
Ons beleid - verwoord in de'Expeditie naar energieneutraalwonen in
Drenthe'- is erop gericht, dat het'voor iedereen die in Drenthe woont mogelijk
moet zijn om in energiebesparing en opwekken van duurzame energie te investeren'.

2

Vraaq 3
Bent u het eens met de PvdA-fractie dat invulling op deze wijze leidt tot minder
draagvlak voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3
Aansluitend op het antwoord op vraag 2 vinden wij, dat voor het creëren van
draagvlak niet alleen de inzet van financiële instrumenten van belang is, maar
juist ook de inzet van communicatieve instrumenten. Wü zetten ons er voor in,
dat er binnen de hele Drentse samenleving gepraat wordt over energietransitie
(draagvlak). Pas vanuit dat bewustzijn (overtuiging) zijn mensen bereid
stappen te zetten en om dat in toenemende mate ook meer bewust te doen.
Daar waar nodig wordt extra hulp (ontzorging) geboden bij het nemen van die
stappen.

Vraaq 4
Kunt u aangeven hoe de Drentse energieagenda zich verhoudt tot het landelijke
rapport?

Antwoord 4
Zie antwoord vraag 2

Vraaq 5
Bent u bereid bij nieuwe klimaatinstrumenten te kijken in hoeverre deze toegankelijk
zijn voor mensen met lagere inkomens?

Antwoord 5
Zie antwoord vraag 2.

Hoogachtend
Gedeputeerde

van Drenthe,

secretaris
wa.

(

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe
Dhr. J.J. van Aartsen
Postbus 122
9400 AC Assen
Datum: 21 april 2017
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van orde betreffende 'Armste Nederlanders draaien op
voor het klimaatbeleid'

Geachte voorzitter,
Op 19 april heeft CE Delft een rapport gepresenteerd waaruit blijkt dat de arme mensen in Nederland
relatief het meest bijdragen een duurzaamheid, terwijl de rijke mensen het meest profiteren van subsidies
voor duurzaamheid. Onder andere de NOS wijdt hier een artikel aan met de titel 'Armste Nederlanders
draaien meeste op voor het klimaatbeleid'.
Enerzijds komt dit doordat arme mensen relatief meer kwijt zijn aan hun vaste lasten, waaronder hun
energierekening. Daardoor raken energiebelastingen in verband met het klimaatbeleid arme mensen het
meest. Subsidies komen met name terecht bij de rijke mensen. Zij kunnen de investeringen in
duurzaamheid veroorloven en weten daarbij ook de verschillende regelingen te benutten. Het arme deel
van de bevolking heeft minder financiële ruimte om te investeren in duurzaamheid en profiteert daardoor
niet mee van de beschikbare subsidies.
De PvdA vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Uitvoering op deze wijze ondermijnt het draagvlak om te
werken aan het klimaatbeleid onder een groot deel van de bevolking, terwijl er wel een grote
maatschappelijke uitdaging ligt om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarnaast is de PvdA van mening dat
klimaatbeleid nimmer een rol mag spelen in het vergroten van inkomensverschillen.
Dit gegeven leidt bij de PvdA-fractie tot de volgende vragen:
1. Bent u op de hoogte van het rapport van CE Delft 'Wie profiteert van het klimaatbeleid?' en het
bijbehorende artikel?
2. Bent u het eens met de PvdA-fractie dat het onwenselijk is dat arme mensen relatief een hogere
bijdrage leveren aan het klimaatbeleid dan rijke mensen? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u het eens met de PvdA-fractie dat invulling op deze wijze leidt tot minder draagvlak voor het
realiseren van de klimaatdoelstellingen? Zo nee, waarom niet?
4. Kunt u aangeven hoe de Drentse energieagenda zich verhoudt tot het landelijke rapport?
5. Bent u bereid bij nieuwe klimaatinstrumenten te kijken in hoeverre deze toegankelijk zijn voor mensen
met lagere inkomens?

Met vriendelijke groet, namens de Statenfractie PvdA Drenthe,
Peter Zwiers

