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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over effect ene rg iesu bsid ies op energ iearmoede

Geachte heer Zwiers,

ln uw brief van 28 april 2021 stelde u een aantalvragen over het effect van ener-
giesubsidies op energiearmoede. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1

Het onderzoek richt zich op rijkssubsidies. Herkent u het beeld dat uit het on-
derzoek naar voren komt?

Antwoord 1

Nee, hier hebben wij als provincie geen zicht op. De iDE-subsidie rs een

landelijke regeling met haar eigen beoordelingscriteria. Als provincie
Drenthe hebben wij hier weinig invloed op.

Vraag 2

Ziet u dezelfde problematiek bij de regelingen vanuit de Provincie Drenthe?

Antwoord 2

Nee, wijverlenen geen gelijksoortige subsidies aan grootschalige duur-
zame energieopwek.
Wij werken wel op andere manieren aan de toegankelijkheid van de
energietransitie:

Energiebespaarlening: wij verlenen een rentekorting aan Stimu-
leringsfonds Volkshuisvesting waardoor meer inwoners gebruik
kunnen maken van deze regeling;
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Regionale Energiestrategie (RES): bijde RES wordt ingezet op 50%

Iokaal eigenaarschap, waardoor het lokale draagvlak versterkt wordt;
Programma Lokale Energie Drenthe: deze ondersteuning wordt in-
gezet voor de professionalisering van energieopwek waarin de lokale
bevolking (mede) eigenaar is van de energiebron.

Vraag 3

Bent u bereid een energiearmoedetoets toe te voegen aan de provinciale rege-
lingen?

Antwoord 3

Wij verstrekken geen subsidies voor de energietransitie aan woningeige-
naren. Een energiearmoedetoets heeft om die reden geen toegevoegde
waarde.
Binnen de Expeditie Energieneutraal Wonen wordt er in samenwerking
met het sociaal domein en de verschillende partners in de Expeditie aan-
dacht besteed aan de groeiende problematiek van het thema energie-
armoede. Het ontstaan van armoede - en daardoor energiearmoede -
kent meerdere oorzaken en moet dan ook met een variatie aan middelen
en methodes aangepakt worden. De provincie trekt momenteel samen op
met de Drentse gemeenten (zowel op de beleidsterreinen duurzaamheid
en sociaal domein als wonen), woningcorporaties, marktpartijen en ver-

schi I Ie nd e ken nisi nsta nti es.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll.



    

 
Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe 
Mevr. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC  ASSEN 
 
 
28 april 2021 
 
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde betreffende Effect 

energiesubsidies op energiearmoede 
 
Geachte voorzitter, 
 
Deze week kreeg de PvdA-fractie nogmaals de bevestiging dat de energietransitie teveel bijdraagt 
aan ‘het rijker worden van de rijken en het armer worden van de armen’. Uit een promotieonderzoek 
bij de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat miljarden subsidies voor grootschalige energieprojecten in 
de zakken van een kleine groep investeerders belandt, terwijl de samenleving zucht onder hogere 
lasten. https://www.dvhn.nl/groningen/Onderzoek-Rijksuniversiteit-Groningen-Tot-50-procent-van-
de-overwinst-van-subsidies-voor-windmolens-verdwijnt-in-portemonnee-ondernemers-
26785344.html  
Al eerder bleek uit onderzoek van Ecorys dat er 655.000 huishoudens moeite hebben hun 
energierekening te betalen. In 2030 kan dat stijgen tot 1.500.000 huishoudens. 
De PvdA-fractie heeft hier al meerdere malen schriftelijke vragen over gesteld en dit punt op de 
agenda gezet. Voor de PvdA is het niet acceptabel dat subsidies voor de energietransitie bijdragen 
aan een grotere kloof tussen arm en rijk. De energietransitie is juist een kans om die kloof kleiner te 
maken.  
Al eerder zijn er toezeggingen gedaan om te komen tot een actieplan. De PvdA is er niet gerust op en 
vraagt om verdergaande stappen.  
 
De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen: 

1. Het onderzoek richt zich op rijkssubsidies. Herkent u het beeld dat uit het onderzoek 
naar voren komt? 

2. Ziet u dezelfde problematiek bij de regelingen vanuit de Provincie Drenthe? 
3. Bent u bereid een energiearmoedetoets toe te voegen aan de provinciale 

regelingen?1 
 

Namens de fractie van de PvdA,  
 
Peter Zwiers 

 
1 Bij een energiearmoedetoets wordt gekeken welk effect een subsidie heeft op de inkomenskloof tussen arm 
en rijk. De PvdA pleit voor een stoplichtsysteem, waarbij rood betekent dat een regeling de inkomenskloof 
vergroot, bij oranje de inkomenskloof gelijk blijft en bij groen de inkomenskloof verkleint.  
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