
 
 

 
 

Motie: Pak energiearmoede aan bij de bron  

 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Heemskerk, in vergadering bijeen op 2 november, behandelend 
raadsvoorstel 86, agendapunt 6, voorstel tot het vaststellen van de begroting 2022-2025, 
 
Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet; Gelet ook op artikel 35, eerste lid van het Reglement van 
orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Heemskerk;  

 

Constaterende dat: 

• Huishoudens geconfronteerd worden met grote lastenstijgingen voor elektra en gas, waarbij 
het nadeel voor individuele huishoudens op basis van actuele prijzen kan oplopen tot €90,- 
per maand; 

• We als gemeente door middel van een collectieve inkoopactie van isolatie in 2022 en een 
duurzaamheidslening huiseigenaren gaan helpen om een lagere energierekening te bereiken; 

• We als gemeente op dit moment niet bijdragen aan een structurele oplossing voor huurders 
in de sociale sector waar de financiële druk door stijgende energielasten eveneens enorm is; 

• Woon op maat de afgelopen twee jaar 600 woningen heeft verduurzaamd en er voor 10 jaar 
3.300 woningen op de planning staan;   

 

Overwegende dat:  

• Een tegemoetkoming vanuit de gemeente aan wooncorporaties kan helpen om een 
versnelling aan te brengen in hun verduurzamingsopgave; 

• Een lager energielabel een structurele verlaging van woonlasten voor meer dan 3.300 
gezinnen kan betekenen; 

• Er signalen zijn dat de hogere energielasten kunnen aanhouden tot 2023 of zelfs 2024 en dit 

probleem dus om een structurele aanpak vraagt; 
• Een grote vertragingsfactor bij verduurzamingsprojecten de natuurwetgeving is, de 

doorlooptijd kan oplopen tot 2 jaar; 

• Energieverbruik voor gelijke huishoudens enorm kan verschillen en bewustwording van 
gebruik een groot verschil kan maken;  

• Met de Earn-E energiemonitor huurders uit dezelfde straat gekoppeld kunnen worden en 
inzicht kunnen krijgen in hun eigen gebruik in verhouding tot die van anderen; 

• Een investering van €80,- per huishouden een besparing van 10% kan opleveren in de 
energierekening en dat op jaarbasis een besparing van 160 euro of meer kan opleveren; 

• De woningcorporatie in samenwerking met de gemeente, EcoHeemskerk en vrijwilligers dit 
via bewonersbijeenkomsten grootschalig kan afzetten; 

  



 
 

 
 

Draagt het college op: 

• Voor de verduurzamingsprojecten de doorlooptijd van een omgevingsvergunning te 
versnellen van de nu geldende minimaal 8 weken naar een termijn van maximaal 4 weken; 

• Met de omgevingsdienst in overleg te treden om te komen tot een gebied gebonden 
ontheffing in het kader van de natuurwet voor onderhoud en renovatie; 

• Met de woningcorporaties en sociaal partners in overleg te treden om te komen tot een 
gerichte aanpak om die groep te helpen die het hardst getroffen is door de energiearmoede; 

• Op de kortst mogelijke termijn maar uiterlijk voor 1 februari 2022 hiervoor een plan van 
aanpak voor te leggen aan deze raad met bijbehorende budgetaanvraag; 

• Samen met EcoHeemskerk en de woningcorporaties een Energie bespaar box-plus samen te 
stellen met daarin bijvoorbeeld de Earn-E, radiatorfolie of tochtstrippen; 

• Samen met woningcorporaties en het Huurdersplatform bewonersbijeenkomsten te 
organiseren om deze boxen samen met inhoudelijk advies te verstrekken aan huurders, de 
kosten hiervan te dekken uit de algemene reserve tot een maximum van 500.000 euro; 

 
 
En gaat over tot de orde van dag. 
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