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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie
OGB van 21 oktober 2020 over onderzoeken van subsidiëren isolatiematerialen

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie OGB van 2'l oktober 2020 hebben wij toe-
gezegd de mogelijkheden van het subsidiëren van isolatiematerialen te onderzoeken

Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging

Landelijk bestaan er al verschillende mogelijkheden voor particuliere woningeigenaren
om op de aanschaf van isolatiematerialen subsidie te krijgen, bijvoorbeeld de Subsidie
Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), waar tot eind van dit jaar zelfs tot 30% subsidie ver-
kregen kan worden, en de Energiebespaarlening, waar wij als provincie rentekorting
geven, zodat het voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren aantrekkelijker
wordt om geld te lenen voor on der andere isoleren.

Van de Energiebespaarlening hebben sinds de start in januari 20'17 meer dan
2.300 Drentse woningeigenaren gebruik gemaakt, waarbij in bijna 70% van de
gevallen geïnvesteerd is in isolerende maatregelen.

Daarnaast werken wij als provincie samen met Drentse gemeenten binnen het samen-
werkingsverband van het Drents Energieloket (DEL). Sinds 1 september 2020 wordt
vanuit het DEL subsidie verstrekt aan Drentse woningeigenaren die eenvoudige
energiebesparende maatregelen nemen, waaronder bijvoorbeeld tochtstrippen en
radiatorfolie. Dit gebeurt in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

van het Rijk, waarvoor het DEL in december 2019 € 2,7 miljoen heeft ontvangen.
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Tot nu toe zien wij dat 2OYo van de bijna 8.000 woningeigenaren die subsidie hebben
ontvangen (maximaal € 50,-- per huishouden), heeft geïnvesteerd in het nemen van

isolerende maatregelen. Vanaf april 2021 komt er een vervolg op de RRE, waarbij
gemeenten waar mogelijk de samenwerking in de uitvoering gaan opzoeken met
woningcorporaties. Op dit moment is nog niet te zeggen hoe dit gaat uitpakken als

het gaat om het subsidiëren van isolatiematerialen.

Ten slotte hebben de ontwikkelingen van de in oktober 2020 door Eurocommissaris

Timmermans gelanceerde'Renovation Wave'onze aandacht. Ook in onze provincie

kennen wij vele slecht geïsoleerde gebouwen, waaronder woningen en maatschappelijk
vastgoed. Daar moeten goede plannen voor gemaakt worden, waarbij de financiering
een belangrijke rol speelt. Tot aan 2030 komen in Europa 35 miljoen woningen in aan-

merking voor EU-middelen. Rond de zomer van 2021 gaat het Europees Parlement ons

meer duidelijkheid geven. Wij zetten ons als college in om een deel van die middelen
naar Drenthe te loodsen.

Op basis van het vorenstaande zien wij op korte termijn geen aanleiding om, aan-

vullend op wat wij al doen en wat medio 2021 nog gaat komen, zelf een subsidie-
regeling in het leven te roepen voor de aanschaf van isolatiematerialen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris
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