
       

UNANIEM AANVAARD
Motie 19 energiearmoede
Agendapunt 3 Begroting Eemsdelta 2022

De raad van de gemeente Eemsdelta in vergadering bijeen op 10 november 2021
 

Constaterende dat:
• De Rijksoverheid stelt dat de energietransformatie alleen slaagt als iedereen mee kan doen 

en dat het daarvoor nodig is dat deze voor iedereen betaalbaar is;
• Woonlastenneutraliteit een uitgangspunt is in het klimaatakkoord1;
• Uit onderzoek van het TNO2 blijkt dat 8% van de Nederlandse huishoudens energie arm is 

oftewel 10% of meer van hun inkomen aan energie besteden. Oftewel huishoudens met een 
laag inkomen kunnen niet of nauwelijks investeren in energiebesparende maatregelen;

• Ook in Eemsdelta huishoudens zijn die energiearmoede kennen, uit recent onderzoek van 
het TNO3 blijkt dat de energiearmoede in delen van onze gemeente boven de 13% ligt;

• Recente ontwikkelingen op de energiemarkt voor een gigantische stijging van de 
energiekosten hebben gezorgd en deze stijging voor veel huishoudens tot problemen leidt, 
waardoor een toename van het aantal huishoudens in energiearmoede te verwachten valt ;

• Energiebesparing, waaronder isolatie, aan de basis ligt van de energietransitie;
• Energiebesparende maatregelen en apparaten zijn meestal duurder;
• Het kabinet heeft 150 miljoen euro beschikbaar gesteld om kwetsbare huishoudens met een 

hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met 
isolatiemaatregelen via hun gemeente4;

Overwegende dat:
• Uit de studie van het Planbureau voor de Leefomgeving5 (PBL) blijkt dat in Nederland ruim 

900.000 huishoudens geen financiële ruimte hebben om veranderingen op te vangen en een 
verhoging van de energiekosten niet kunnen dragen;

• Gemeenten een regierol hebben als het gaat om de energietransitie en daarmee (mede) 
verantwoordelijk zijn om de landelijke en lokale doelstellingen te behalen;

• De energiearmoede in Eemsdelta inzichtelijk gemaakt moet worden alvorens er adequaat 
beleid op te kunnen maken;

• Energiearmoede niet alleen voorkomt bij mensen met een huurwoning, ook eigenaren van 
koopwoningen hebben in toenemende mate te maken met energiearmoede;

1 www.klimaatakkoord.nl/binairies/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord/klimaatakkoord/pdf
2 Https://www.tno.n/nl/over-tno/nieuws/2020/11/energiearmoede-en-de-energietransitie/ 
3 Https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2021/9/tno-brengt-energiearmoede-gedetailleerd-in-kaart/
4 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/maatregelen-stijgende-energierekening
5 Https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2018-de-betaalbaarheid-van-de-energierekening-van-huishoudens-3124.pdf

http://www.klimaatakkoord.nl/binairies/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord/klimaatakkoord/pdf
https://www.tno.n/nl/over-tno/nieuws/2020/11/energiearmoede-en-de-energietransitie/
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2021/9/tno-brengt-energiearmoede-gedetailleerd-in-kaart/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/maatregelen-stijgende-energierekening
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2018-de-betaalbaarheid-van-de-energierekening-van-huishoudens-3124.pdf


Verzoekt het college:
• Een plan van aanpak te formuleren waarbij energie-armoede in Eemsdelta effectief 

bestreden kan worden. Hierin in ieder geval de volgende aandachtspunten mee te nemen:
o Inzicht in de omvang van het aantal huishoudens die kampen met financiële 

problemen als gevolg van de stijgende energieprijzen. De data rondom 
energiearmoede van TNO bieden hier voldoende gegevens voor;

o Onderzoeken of de huidige regelingen afdoende zijn om deze mensen voldoende 
tegemoet te komen, zodat zij niet langer als energie-arm bestempeld worden;

o  Welke (gemeentelijke) aanpakken het meest passend zijn om energiearmoede te 
bestrijden in Eemsdelta;

o Op welke wijze de bijdrage vanuit het Rijk het meest effectief ingezet kan worden;

En gaat over tot de orde van de dag
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