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Geachte voorzitter/leden,

Bijna 6.500 woningen (waarvan 1 .900 in Drenthe) zijn de afgelopen vijf jaar aantoonbaar
energiezuiniger gemaakt met een financiële impuls vanuit het noordelijk SEBB.

Noordelijke woningcorporaties en particuliere woningeigenaren hebben in totaal

€ 65,5 miljoen geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energieopwekking. Be-

cijferd is dat de investeringen gedurende de projectperiode geleid hebben tot 850 directe

en indirecte arbeidsplaatsen. Verder is geconstateerd dat vooral de energierenovatiepro-
jecten van de woningcorporaties de ontwikkeling en implementatie van innovatieve ener-
giebesparingstechnieken in de bestaande bouw een goede impuls hebben gegeven.

Noordel ij ke samenwerki n g genereerde extra middelen
De keuze voor het opzetten van het SEBB en de daarmee behaalde resultaten zijn de

verdienste van een intensieve samenwerking tussen de provincies Drenthe, Fryslân en

Groningen. Begin 2009 namen zij vanuit het toenmalige '100.000 woningenplan' geza-

menlijk het initiatief tot het SEBB. Door bundeling van krachten werd gerealiseerd dat voor

een bedrag van maximaal 4o/o van de EFRO{oewijzing mocht worden ingezet voor verbe-

tering van de energie-efficiëntie van bestaande woningen. De drie noordelijke provincies

financierden zelf ieder € 2,25 miljoen (€ 6,75 miljoen totaal), terwijl met rijks- en EFRO-

middelen (€ 13,5 miljoen) het SEBB werd medegefinancierd. Totaal was voor het SEBB

derhalve C 20,25 miljoen beschikbaar.
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Economische recessie resulteert in minder vraag naar subsidies
Op 31 december 2014 is de uitvoeringstermijn van het project SEBB verstreken. De drie

noordelijke provincies hebben in de projectperiode in totaal€ 5,8 miljoen (van de

€ 6,75 miljoen) aan eigen middelen ingezet, terwijl€ 8,2 miljoen rijks-/EFRO-middelen
(van de € 13,5 miljoen) noordelijk is ingezet om bij te dragen aan het stimuleren en be-
houden van werkgelegenheid in de bouw- en installatiesector in Noord-Nederland en het

verbeteren van de energie-efficiëntie (minimaal twee labelstappen) en duurzame energie-

opwekking in bestaande woningen. De economische recessie, de benarde financiële po-

sitie van woningcorporaties en het laat beschikbaar komen van een subsidieregeling voor

de noordelijke corporaties hebben ervoor gezorgd dat corporaties minder investeerden en

dat daardoor het SEBB binnen de limiet van de € 20,25 miljoen is gebleven.

Gekozen aanpak heeft geleid tot innovaties
Naast een bijdrage aan het behoud van werkgelegenheid in de noordelijke regio heeft het

SEBB een stimulans gegeven aan innovatief ondernemerschap. Enerzijds bij de woning-
corporaties, zoals het anders aanbesteden en de keuze voor een meer integrale aanpak.

Anderzijds bij aannemers en installatiebedrijven, doordat zij door de corporaties werden

aangezet tot het op een innovatieve wijze realiseren van prestaties. Ook werd door enkele

corporaties besloten om in plaats van de reeds geplande sloop van woningen toch het

casco te behouden en - al dan niet vergaand - energetisch te renoveren. Maatstaf voor
verstrekking van de subsidie was de verbetering van de sociale huurwoningen met ten

minste gemiddeld drie labelstappen. Verduurzaming van de woningvoorraad heeft onder

de impulsen van het SEBB binnen het voorraadbeheer bij corporaties duidelijk voet aan

de grond gekregen. De kennis die is opgedaan, kunnen ze goed inzetten bij de aanpak

van de rest van hun woningvoorraad. Steeds meer woningcorporaties in het Noorden,

waaronder in Drenthe Lefier, Domesta en Actium, zijn klaar voor de volgende stap: de

bestaande woningvoorraad (met name de rijtjeswoningen) renoveren tot energieneutraal

of zelfs tot'Nul op de Meter' (doel landelijke Deal Stroomversnelling).

Vergroten bewustzijn zet aan tot energie besparen
De financiële instrumenten uit het SEBB hebben in combinatie met de communicatieve
instrumenten en kennisdelingsbijeenkomsten bijgedragen aan vergroting van het bewust-
zijn en motivatie bij zowel particuliere woningeigenaren en woningcorporaties als bij be-

drijven uit de noordelijke bouw- en installatiesector om letterlijk en figuurlijk werk te maken

van energiebesparing. Bedrijven die opereren vanuit het gedachtegoed van 'SLIM wonen

met energie' (thans een vereniging) hebben daaraan ook bijgedragen. Om het bewustzijn
aan zowel de vraag- als aanbodzijde verder te vergroten en om daarbij een versnelling in
het renovatietempo te krijgen, gaan wij de aansluiting zoeken bij 'Drenthe in Transitie'en
het Drentse Energie Loket. Beide initiatieven bieden veel perspectieven om de binnen het

SEBB gehanteerde aanpak door te ontwikkelen en daarmee de doelstellingen uit de
Energiestrategie Drenthe te realiseren.

Afrondend
Lokale en regionale overheden, de bouw- en installatiesector, maatschappelijke organisa-

ties, kennisinstellingen, woningcorporaties en particuliere woningbezitters zullen in sa-

menwerking en met de opgedane kennis en ervaringen het tempo in de energierenovatie

moeten zien te versnellen. Afspraken op landelijk, noordelijk en provinciaal niveau helpen

daarbij. De ervaringen die met het SEBB zijn opgedaan, zullen de keuzes voor de in te
zetten financiële en communicatieve instrumenten gemakkelijker en effectiever maken.



ln deze brief hebben wij u op hoofdlijnen geihformeerd over de behaalde resultaten van

de verschillende financiële instrumenten die binnen het SEBB in de markt zijn gezet. ln

bijgevoegde infographic en via de daarin opgenomen QR-codes kunt u meer details vin-

den over de resultaten van het noordelijk SEBB.

Staten van Drenthe,

Stimuleringsfonds Energiebesparing Gebouwde Omgeving
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Uitlokken investeringen in energiebesparende maatregelen met gewenst resultäat een verbetering van de

energieprestatie van bestaande woningen met ten minste twee labelstappen, resulterende in tenminste label C

en het stimuleren (en behouden) van werkgelegenheid en innovatief ondernemerschap.
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