Bijlage bij motie ‘Pak armoede en slechtste huizen in één klap aan’
Besparingskansen en energiearmoede

‘Pak armoede en slechtste huizen in één klap aan’:
‘In de sociale woningbouw is veel winst te boeken. Het is niet de vraag óf woningen
grootschalig verduurzaamd moeten worden maar wanneer en hoe. Naast de verduurzaming
is er nog een reden om deze slag te maken. Bijna een miljoen sociale huurwoningen zijn
slecht geïsoleerde, oncomfortabele huizen. Tochtige woningen, vaak met schimmel, die voor
gezondheidsproblemen bij bewoners zorgen. Alle reden om deze huizen met de slechtste
energiekwaliteit (labels E, F en G) eerst aan te pakken.’

‘New Energy made in Arnhem’:
‘Energiebesparing in de gebouwde omgeving is de meest effectieve en vaak ook de
meest kostenefficiënte wijze van verduurzamen. Energiebesparing draagt bij aan
milieudoelstellingen, leidt tot een lagere energierekening, verbetert de concurrentiepositie
van bedrijven en geeft een impuls aan de werkgelegenheid.’
‘Grote energiebesparingskansen in de bestaande bouw liggen vooral aan de
noordzijde van de Rijn, waar het aandeel woningen met een (indicatief) D-, E-, F- of G-label
groot is. In buurten als de Paasberg, Graaf Otto- plein en omgeving, Gulden Bodem,
Burgemeesterswijk, Hoogkamp, Sterrenberg, de Spijkerbuurt, Angerenstein en Lombok
liggen daarom veel besparingsmogelijkheden. In een aantal van deze wijken, maar ook in
Presikhaaf en Malburgen, zijn de energielasten hoog ten opzichte van het inkomen,
waardoor sprake is van “energiearmoede”. Woningen in Arnhem-Zuid presteren energetisch
gezien beter, maar ook hier liggen nog veel besparingsmogelijkheden. Hier is een
efficiëntere aanpak denkbaar, omdat veel huizen op dezelfde manier zijn gebouwd.’

Coalitieakkoord Arnhem 2018:
‘Om de doelen van New Energy Made in Arnhem te halen is extra geld en inzet
nodig. Daarom stellen we een klimaatfonds in van €10 miljoen. Dit geld is beschikbaar voor
verduurzamingsmaatregelen en klimaatadaptatie. We verwerken de doelen van het
Parijsakkoord en andere internationale, nationale en regionale afspraken in ons beleid.’

