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Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr: 8b , onderwerp: Visie Lansingerland Duurzaam

Onderwerp: Energiebesparing voor iedereen

De Raad van de gemeente Lansingerland;
In vergadering bijeen d.d.
Gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat
-Er in Nederland ongeveer 750.000 huishoudens’ zijn die te weinig geld hebben om hun energierekening te
betalen, en dit dus ook in Lansingerland voor kan komen,
- Steeds meer organisaties, zoals energiebedrijven, gemeenten en welzijnsorganisaties, zich bezighouden
met het bestrijden van energiearmoede, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en advies, het
aanbieden van energiebesparende materialen of nieuwe diensten die kunnen helpen bij energiebesparing,
-Energie Onderzoekcentrum Nederland (inmiddels onderdeel van TNO) onderzoek heeft gedaan naar
effectieve interventies om energie efficiëntie te vergroten en energiearmoede te verlagen;1
2
- Het uitgangspunt van de VNG voor de gebouwde omgeving is, dat de energietransitie voor alle inwoners
van Nederland haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn
Overwegende dat
-Energie een eerste levensbehoefte is in de hedendaagse maatschappij,
-Door een lagere energierekening geld bespaard wordt, wat een onderdeel kan zijn van
armoedebestrijding,
-Energiebesparende maatregelen veelal financiële investeringen vragen, die niet in alle huishoudens en
financiële situaties mogelijk zijn,
-Energiebesparing door beïnvloeding van gedrag nauwelijks beleidsaandacht krijgt, terwijl het
energiegebruik mede afhankelijk is van de leefgewoonten en voorkeuren van bewoners,
-Energiebesparing leidt tot vermindering van C02-uitstoot en zo ook bijdraagt aan de gemeentelijke
doelstellingen zoals verwoord in de visie Lansingerland Duurzaam;
Van mening dat___________________________________________________________________________________
1 Roelfsema, K. (2015): Fuelpoverty in the Netherlands
2 ECN part of TNO (2017): Rapportage Energiearmoede

-Voor iedereen in Lansingerland de energietransitie betreffende hun woning haalbaar, betaalbaar en
uitvoerbaar moet zijn
-De gemeente een bijdrage kan leveren in de transitie naar nieuwe vormen van energie voor inwoners
met minder financiële middelen;
roept het college op
-Te onderzoeken hoe de gemeente kan bijdragen aan het voorkomen dan wel verminderen van
energiearmoede en welke rol zij daarin kan spelen;
-Te onderzoeken hoe de energiebesparingsmogelijkheden actief meegenomen kunnen worden in de
huidige hulp die geboden wordt aan huishoudens die moeite hebben hun energierekening te betalen,
bijvoorbeeld via schuldhulpverlening, vroegsignalering van geldzorgen, de voedselbank, wijkteams en
welzijnsorganisaties;
-De uitkomsten van bovenstaande onderzoeken te delen met de raad en waar mogelijk mee te nemen in
de uitvoeringsplannen van de visie Lansingerland Duurzaam;
-Bij de uitwerking van het revolverend duurzaamheidsfonds specifiek in beeld te brengen hoe inwoners
met minder financiële middelen gebruik kunnen maken van het fonds en/of mogelijk aanspraak kunnen
maken op het Warmtefonds van het Rijk
en gaat over tot de orde van de dag.
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