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Onderuverp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
voorgenomen wijziging energiebelasting

Geachte heer Zwiers,

ln uw brief van 27 augustus 2018 stelde u een aantal vragen over de voorgenomen
wijziging van de energiebelasting. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraao 1

Deelt u de zorg van de PvdA dat grote groepen Drentse inwoners straks gecon-
fronteerd worden met een hogere energierekening, omdat zij niet in staat zijn hun
woning te verduurzamen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1

Tijdens de Noordelijke Klimaattop, op g november 2017, hebben de drie noor-
delijke provincies en zestien gemeenten hun handtekening gezet onder de be-
stuurlijke afspraak dat er een actieplan moet komen om'huishoudens met een
smalle beurs' in de gelegenheid te stellen te profiteren van de kansen die de
energietransitie biedt. Dit actieplan wordt medio oktober 2018 gepresenteerd.

Yraag2
Bent u bereid met de Drentse partners (waaronder de woningcorporaties en de
Drentse gemeenten) te kijken naar een Drentse aanpak, zodat deze groep ook gelijke
mogelijkheden krijgt om hun woning te verduurzamen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2
ln 2016 is de Expeditie Energieneutraal wonen opgericht, waarin wij ons,



2

samen met meer dan honderd partners vanuit onder andere overheden,
marktpartijen, woningcorporaties, energiecoöperaties en ondersteuners, in-

zetten om alle woningen in 2040 energieneutraalte krijgen Srnds de op-
richting zijn tientallen projecten opgestart c.q. gerealiseerd. Meer informatie

www. e n e rg ie e xpe d itie. n l.

Vraaq 3

Ziet u mogelijkheden om de Drentse woningeigenaren verder te ondersteunen?

Antwoord 3

Dit doen wij op verschillende manieren. Er is ondersteuning vanuit het
Drents Energie Loket om inwoners te informeren over duurzame maatre-
gelen. Daarnaast wordt er vanuit Drenthe een rentekorting verstrekt voor het
Nationaal Energiebespaartonds. Ook staat de provincie sinds vorig jaar borg
voor het verduurzamen van appartementencomplex Ellen in Assen naar
N u l-o p-d e - Me te r. M e e r i nfo r m atie : www.d re ntse ne rq ie lo ke t. n I e n

www. e n e rg i e be s paarle n i nq. n l/d re nth e.

Yraaq 4

Uit onderzoek van ING blijkt dat woningeigenaren willen investeren in zonnepanelen

als de terugverdientijd niet boven de 7 jaar ligt. Door de terugleversubsidie zal de

terugverdientijd stijgen. Bent u bereid bij de Minister aan te dringen deze terugver-
dientijd niet verder op te laten lopen om de verduurzamingsslag van woningen niet af
te remmen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4
Het beleid is nog volop in ontwikkeling. Via het lnterprovinciaal Overleg (IPO)
praten wij daarover landelijk mee.

Vraaq 5
Banken pakken nog niet hun maatschappelijke rol die zij zouden moeten spelen
(en zeggen te willen spelen). Ziet u mogelijkheden om banken op hun verantwoorde-
lijkheid te wijzen?

Antwoord 5

De Expeditie Energieneutraal wonen brengt deze onderwerpen binnen ons
provinciale netwerk wel onder de aandacht. Het is echter een landelijk beleid

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i

C-¿



   STATENFRACTIE  DRENTHE 

 
 
Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe 
Mevr. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC  ASSEN 
 

2e Exloërmond, 27 augustus 2018 

 
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde betreffende voorgenomen  
   wijziging energiebelasting. 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
In juni is het klimaatakkoord gepresenteerd. In dit klimaatakkoord is er terecht veel 
aandacht om van het Groningse gas af te gaan. 
Een belangrijke maatregel om dat te bewerkstelligen is het wijzigen van de energiebelasting. 
Door deze wijziging zal elektriciteit goedkoper worden en gas duurder. 
 
Daarnaast heeft de Minister bekend gemaakt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen 
zal worden vervangen door een terugleversubsidie. 
 
De schuif in de energiebelasting kan vooral tot hogere energiekosten leiden voor mensen in 
een oude woning die moeilijk te isoleren is (bijvoorbeeld monumenten) en voor mensen die 
het geld niet hebben om te investeren of zich niet in de schulden kunnen of willen steken.  
 
Daar komt ook bij dat banken nog steeds een zeer passieve houding hebben bij het 
verstrekken van financieringen voor verduurzaming. Hun daden komen niet overeen met 
hun woorden.  
 
De Statenfractie van de PvdA maakt zich zorgen over deze groep Drentse inwoners die straks 
geconfronteerd worden met dit gewijzigd Rijksbeleid. Zij ziet voor de Provincie Drenthe een 
rol om de mogelijkheden om te participeren te vergroten. 
 
 



De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen: 
 

1. Deelt u de zorg van de PvdA dat grote groepen Drentse inwoners straks 
geconfronteerd worden met een hogere energierekening, omdat zij niet in staat zijn 
hun woning te verduurzamen? Zo nee, waarom niet? 
 

2. Bent u bereid met de Drentse partners (waaronder de woningcorporaties en de 
Drentse gemeenten) te kijken naar een Drentse aanpak, zodat deze groep ook gelijke 
mogelijkheden krijgt om hun woning te verduurzamen? Zo nee, waarom niet? 
 

3. Ziet u mogelijkheden om de Drentse woningeigenaren verder te ondersteunen? 
 

4. Uit onderzoek van ING blijkt dat woningeigenaren willen investeren in zonnepanelen 
als de terugverdientijd niet boven de 7 jaar ligt. Door de terugleversubsidie zal de 
terugverdientijd stijgen. Bent u bereid bij de Minister aan te dringen deze 
terugverdientijd niet verder op te laten lopen om de verduurzamingsslag van 
woningen niet af te remmen? Zo nee, waarom niet? 
 

5. Banken pakken nog niet hun maatschappelijke rol die zij zouden moeten spelen (en 
zeggen te willen spelen). Ziet u mogelijkheden om banken op hun 
verantwoordelijkheid te wijzen? 

 
 
Namens de fractie van de PvdA, 
 
Peter Zwiers 
 


