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Stand van zaken energiebesparing dicht bij huis
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Van

Via deze memo wil ik u graag informeren over de uitwerking van de motie Energie
besparen dicht bij huis (M5) die tijdens de behandeling van de Energieagenda 20192030 is aangenomen. Naar aanleiding daarvan heeft de provincie een onderzoek
laten uitvoeren naar bestaande aanpakken die zich richten op collectieve
energiebesparing bij particulieren met als doel het versnellen van de energietransitie
en/of het versterken van sociale cohesie. De onderzoeksresultaten waren tot nog toe
te mager om goede conclusies uit te trekken. Omdat we de ambitie hebben om een
provinciale aanpak te ontwikkelen waarmee we daadwerkelijk een toegevoegde
waarde leveren aan de Brabantse energietransitie, is aanvullend onderzoek en
daarom ook meer tijd nodig.
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De komende periode willen we benutten om aanvullend onderzoek te doen zodat
we samen met Brabantse gemeenten, energiecoöperaties en andere
belanghebbenden tot een aanpak kunnen komen waarmee we particuliere
woningeigenaren beter kunnen ondersteunen bij de verduurzaming van hun
woningen. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar bestaande succesvolle,
opschaalbare initiatieven binnen onze eigen provinciegrenzen. Naar verwachting
komen we hier na de zomer bij u op terug.
Parallel aan het onderzoek werken we al aan diverse zaken die bijdragen aan
energiebesparing dicht bij huis. Bijvoorbeeld in de Regionale Energie Strategieën is
er aandacht voor energiebesparing in woningen. Zo heeft de regio Hart van Brabant
een overzicht gemaakt van de (vele) initiatieven die er afgelopen jaren al in die regio
zijn genomen. Die betrekken wij in ons onderzoek. En de resultaten van ons
onderzoek vormen weer input voor de verdere uitwerking van energiebesparing in
de RE(K)S’en.
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Binnen Sociale Innovatie in Energietransitie (SIE) loopt de pilot ‘Energieadvies van
onderop’. Uit de eerste fase van deze pilot is gebleken dat energieadviezen van
onderop mogelijk tot een (veel) hogere deelname leiden dan de adviezen door
commerciële bureaus die ‘energieloket’ diensten en/of klantreizen aanbieden. De
vraag is of dat energieadvies van onderop meer toekomstbestendig te organiseren
is, of dat het (te) veel afhankelijk is van personen. Het doel van de tweede fase is een
samenwerking tussen maximaal vijf lokale initiatieven te organiseren om te
onderzoeken of dit kan leiden tot versterking en ondersteuning van het
energieadvies van onderop. Na succes kan de samenwerking worden uitgebouwd.
Hierbij wordt ook de juridisch positie van het energieadvies van onderop onderzocht,
om te proberen enkele risico’s weg te nemen.
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In een andere pilot van SIE wordt gewerkt met het Slimme Stappenplan, waarmee
bewoners stap voor stap hun huis verduurzamen. En waarbij activatie van bewoners
plaatsvindt door in te steken op argumenten van gezondheid, comfort en veiligheid
van de woning in plaats van betaalbaarheid (terugverdientijden van de maatregelen).

Met vriendelijke groet,

M.J.G. Spierings
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