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Hierbij ontvangt u ter besluitvorming de statenvoordracht met het
bijbehorende ontwerpbesluit (en de bijlagen) over het Programma
verdu urzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland.

Uw kenmerk

Het coalitieakkoord Ruimte voor groei geeft aan dat de provincie
energiebesparing binnen de gebouwde omgeving stimuleert, omdat
bijna de helft van het energieverbruik hier plaatsvindt. Van dit verbruik
nemen woningen 60% voor hun rekening. Daarom is de verduurzaming
van woningen een speerpunt van het provinciale energietransitiebeleid.
Met het Programma verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord

Holland willen wij bereiken dat jaarlijks meer woningen energiezuinig
worden gemaakt dan nu het geval is. Doelgroepen van het programma
zijn eigenaren-bewoners en corporaties. Het is ons doel om binnen 3
jaar minimaal 25.000 eigenaren-bewoners te helpen bij het
verduurzamen van hun woning. Daarnaast willen we
woningbouwcorporaties helpen bij het realiseren van hun ambitie om de
sociale woningvoorraad in 2050 energieneutraal te laten zijn.
Op 23 november is tijdens een benen-op-tafel-overleg het
conceptprogramma met leden van de commissies R&W en EEB
besproken. De commissieleden konden zich goed vinden in het
voorgestelde programma en de aanbevelingen die zij hebben gedaan,
zijn meegenomen in de uitwerking van het programma.
De voorgestelde activiteiten sluiten aan bij de afspraken die het Rijk, de
provincies, gemeenten en een groot aantal relevante partijen in 201 3
hebben gemaakt in het 5ER-energieakkoord. Hierin is afgesproken dat
wij een faciliterende rol hebben bij het energiezuiniger maken van
woningen. De ambitie is een energieneutrale gebouwde omgeving in
2050.
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Het aantal woningen dat jaarlijks wordt verduurzaamd, is echter niet
genoeg om deze ambitie te realiseren. Daarom is versnelling nodig. Die
kunnen we bereiken door ervoor te zorgen dat meer eigenarenbewoners ondersteuning krijgen bij het energiezuiniger maken van hun
woning. Het programma sluit aan bij de werkzaamheden van het
provinciale Servicepunt Duurzame Energie. Dit servicepunt adviseert
gemeenten bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving.
Wij willen meer eigenaren-bewoners stimuleren om hun woning te
verduurzamen, door:
Het subsidiëren van regionale programma’s, waarbij energieloketten
eigenaren-bewoners adviseren en begeleiden bij het nemen van
energiebesparende maatregelen in afstemming met projecten voor
collectieve inkoop van zonnepanelen, woningisolatie en dergelijke,
waardoor het voor eigenaren-bewoners extra aantrekkelijk wordt
om te investeren;
2. TNO energieadvies-software te laten ontwikkelen, waarmee
eigenaren-bewoners inzicht krijgen in de manier waarop zij hun
woning in één keer of in stappen energieneutraal kunnen maken;
3. Subsidie te verlenen aan burgerinitiatieven, zoals lokale duurzame
energie coöperaties, te besteden aan projecten waarbij bijvoorbeeld
eigenaren-bewoners hulp krijgen bij het energiezuiniger maken van
hun woning of voor het collectief inkopen van zonnepanelen;
4. Het verstrekken van subsidie voor het uitproberen van nieuwe
leenvormen, waarbij het financieren van energiebesparende
maatregelen voor eigenaar-bewoners zonder eigen geld of met een
laag inkomen, mogelijk wordt.
1.

Wij willen corporaties stimuleren om jaarlijks meer woningen te
verduurzamen, door:
Samen met Aedes (de vereniging van corporaties) en het
Servicepunt Duurzame Energie een kennisontwikkelingsprogramma
op te zetten voor de Noord-Hollandse corporaties, zodat zij
voldoende kennis hebben voor het opstellen van een plan voor het
energieneutraal verduurzamen van hun woningvoorraad;
2. Corporaties te adviseren hoe zij de uitkomsten van het CE Delftonderzoek naar de toekomstige duurzame warmtevoorziening in
Noord-Holland kunnen gebruiken bij het opstellen van hun
ve rd u u rzam ing s Plannen;
3. Gemeenten en corporaties te helpen bij het maken van regionale
prestatieafspraken over het energiezuiniger maken van
corporatiewoningen;
4. Corporaties worden bij het verduurzamen van hun woningvoorraad
door wetgeving belemmerd. Wij gaan deze belemmeringen
aankaarten bij het Rijk.
1.

Naast inzet van menskracht is voor de uitvoering van het programma
een bedrag van € 1 0.1 81 .000,- gereserveerd.
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De looptijd van het programma is 3 jaar. De resultaten van het
programma gaan we nauwlettend volgen door gebruik te maken van de
informatie die energieloketten verzamelen en door met gemeenten
afspraken te maken over indicatoren waarmee de voortgang van
projecten kan worden gemeten. Na 2 jaar evalueren we het programma.
Op basis daarvan wordt besloten of het programma ongewijzigd
doorloopt, wordt bijgesteld of stopgezet.
Tot slot, ook het nieuwe regeerakkoord zet stevig in op het
verduurzamen van woningen. Het Programma verduurzaming
bestaande woningvootraad Noord-Holland sluit daar goed op aan.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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2 bijlagen:
bijlage 1: Voordracht Programma verduurzaming bestaande
woningvoorraad Noord-Holland;
bijlage 2: Concept programma verduurzaming bestaande
woningvoorraad Noord-Holland.
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