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VERWORPEN

Motie vreemd aan de ordeo onderzoek haalbaarheid
energietransitie voor huiseigenaren

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op l8 december 2019,

Constaterende dat

- ontwikkelen van de Regionale EnergieStrategie (RES) inmiddels gestart is
- momenteel in Nederland reeds 650.000 huishoudens in Energiearmoede leven
- in Friesland gebleken is dat een groot deel van de huiseigenaren op het platteland onder
deze categorie vallen
- de financiële ruimte voor deze mensen om allerlei maatregelen in het kader van de
Energietransitie te financieren ontbreekt gezien hun inkomenspositie
- dit relatief veel gepensioneerden betreft met alleen AOV/ of een klein pensioen
- het met name de verspreid en alleen staande huizen zijn gebouwd in de perio de tlm 1970
die niet gemakkelijk aangepast kunnen worden
- in het Noorden van Nederland relatief veel verspreid en alleen staande huizen staan.

Overwegende dat

- voorkomen dient te worden dat door maatregelen die door de RES getroffen worden
huishoudens in Drenthe in grote financiële problemen komen doordat zijhun
energierekening niet meer kunnen betalen, afgesloten worden van gas en licht enlof in de
schuldsanering terecht komen
- de Energielasten in de toekomst verder zullen toenemen en mensen gedwongen lijken te
gaan worden om 'van het gas af te gaan'en om hun huis energiezuinig te maken
- het energiezuinig maken van woningen en zeker ovan het gas af al gauw in de
tienduizenden euro's loopt per woning
- het van belang is dat Provincie en Gemeenten adequaat geinformeerd zrlnover hoe deze
situatie in Drenthe feitelijk is bij de verdere ontwikkeling van de RES.

Besluiten dat

- er onderzoek plaats zal vinden naar de haalbaarheid van de Energietransitie onder de
huiseigenaren in Drenthe met n¿rme in relatie tot het type van bewoning en dat de RES-
plannen op haalbaarheid en betaalbaarheid zullen worden gemonitord

en gaat over tot de orde van de dag.
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