
Datum : 24-09-2021

Naam & fractie : Yvonne Koolhaas VVD

Onderwerp : Energiearmoede

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen  schriftelijk te
beantwoorden:

Schriftelijke vragen Energiearmoede;

Naar aanleiding van artikelen in diverse kranten en tv berichten ( bv.https://nos.nl/I/2398887 als ook TNO op basis
van cijfers van het CBS, ), wil de VVD fractie enkele vragen stellen aan GS.

In deze artikelen was te lezen cq. te horen dat er nu al een energie armoede heerst in Nederland.
Dit ervaren wij als VVD als een groot punt van zorg, er komt immers nog veel meer op onze inwoners af gezien de
klimaattransitie.

550.000 huishoudens, dat is zo’n 7% van alle huishoudens in Nederland, leven nu al in energiearmoede en de groep
is groeiende.
Ter vergelijk; 15% van de huishoudens heeft inkomensarmoede en 250.000 huishoudens hebben een laag inkomen,
hoge energiekosten en een woning van een slechte energetische kwaliteit.

De energietransitie die al gaande is in Nederland dient ergens van betaald te worden.
Voor de VVD moet deze transitie haalbaar en betaalbaar blijven.
We zien nu dat dit in het gedrang komt en roepen GS op om verantwoordelijkheid te nemen waar deze bij onze
provinciale taak past.

De VVD heeft volgende vragen;

1.       Is GS bekend met het NOS artikel en het onderwerp Energiearmoede en  zo ja, kunt u aangeven over hoeveel
huishoudens het gaat in Overijssel ?

2.        Zijn er signalen met een hulpvraag richting GS gekomen vanuit gemeenten of direct vanuit inwoners en zo ja,
hoe acteert GS hier op ? ( De VVD heeft vernomen dat Enschede en Almelo al in de top 10 van steden met veel
energiearmoede staat, Twenterand, Losser en Hengelo scoren nu al boven het landelijk gemiddelde ).

3.       Kan GS meedenken over een gezamenlijke aanpak om bv. de isolatie ( verduurzaming ) van bestaande
“gatenkaas” woningen, koop en huur, te versnellen ?

4.       Zo ja, kunt u PS halfjaarlijks meenemen in de voortgang ?

5..       Men spreekt nu al over 550.000 huishoudens in Nederland, waarbij de combinatie van de slechte isolatie van
de woning, een laag inkomen en een hoge energierekening, zorgen voor een nu al onhoudbare situatie, zijn deze
gezinnen in Overijssel “in beeld “ bij onze gemeenten en GS ?

6.       Wil GS zich in Den Haag hard maken en pleiten voor het haalbaar en betaalbaar houden van warmte in huis
voor iedereen maar zeker voor hen die nu al in energie-armoede leven, zonder af te doen aan de noodzakelijke
en gezamenlijke inzet voor de klimaatdoelen ?

https://nos.nl/I/2398887


7.     Ziet GS een rol en mogelijkheden tot ondersteuning binnen bestaande programma’s bij bv. verduurzaming van
de eigen woning ?

8.   Kan GS aangeven of zij een beeld heeft bij de aantallen huishoudens, uitgesplitst in huur en koopwoningen
binnen onze provincie, die nu al energiearmoede ervaren, zodat we inzichtelijk krijgen waar en door wie er extra
inzet gepleegd zou moeten worden ?

9.   De VVD doet het verzoek aan GS om daar waar mogelijk aan te haken bij het Nationaal Isolatie Programma. De
beste energie is immers bespaarde energie.



Dit format mailen naar statengriffie@overijssel.nl

mailto:statengriffie@overijssel.nl

