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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Afdoening motie M5 – Energiebesparing dichtbij huis

Aanleiding
Naar aanleiding van de motie Energiebesparing dicht bij huis (M5)
Die tijdens de behandeling van de Energieagenda 2019-2030 is aangenomen,
zijn uw Staten op 15 april 2020 middels een memo Gedeputeerde (4685896)
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van
voornoemde motie. Met deze Statenmededeling informeren we u over de
uitwerking van deze motie.
Bevoegdheid
De ambitie om actief bij te dragen aan de verduurzaming van de gebouwde
omgeving van Brabant staat beschreven in de Energieagenda 2019-2030
GS hebben de bevoegdheid dit onderdeel van de Energieagenda verder uit te
voeren.

Kernboodschap

1. Om antwoord te geven op de vraag op welke manier de provincie
particulieren in Brabant kan stimuleren om het isoleren en energie besparen
gezamenlijk op te pakken, is er onderzoek gedaan naar bestaande
collectieve aanpakken gericht op particulieren.
De provincie heeft door bureau E&E onderzoek (bijlage) laten uitvoeren
naar bestaande aanpakken die zich richten op collectieve energiebesparing
bij particulieren (gezamenlijk aanpak huizenblok/straat/wijk). Uit dit

onderzoek blijkt dat er weinig bestaande aanpakken zijn die zich richten op
het gezamenlijk per huizenblok/straat/wijk besparen van energie zijn. De
onderzochte aanpakken laten daarnaast zien dat de resultaten beperkt zijn.
Overigens heeft dit laatste gegeven ook het onderzoek beperkt;
verschillende partijen wilden niet meewerken aan het onderzoek met als
argument dat de door hen opgezette regeling feitelijk mislukt was.
Wat ook uit dit onderzoek blijkt, dat er weinig tot geen gezamenlijke
Brabantse initiatieven zijn zoals bedoeld in de motie.
Het onderzoek geeft ook richting in de verklaring van het beperkte aantal
gezamenlijke initiatieven op blok/straat/wijkniveau. Een belangrijke
verklaring blijkt toch wel te liggen in die gezamenlijkheid. ‘De buurman moet
ook meedoen’, en in de praktijk lijkt dat nog niet zo eenvoudig te zijn. Het
blijkt makkelijker om met willekeurig anderen samen op te trekken in
initiatieven die zijn opgestart door Energiecorporaties/gemeenten.
Uit verschillende onderzoeken (PON/Rijk) blijkt de bereidheid om
gezamenlijk energiebesparende maatregelen te nemen bij inwoners zeker
aanwezig te zijn. Echter, slechts een klein percentage van deze inwoners is
bereid hierin het initiatief te nemen (8%).
2. Gezien het bovenstaande, gaat dit College geen nader onderzoek doen
naar gezamenlijke energiebesparing van particulieren. Er lopen momenteel
zeer veel initiatieven op het gebied van verduurzaming (en isolatie) van
woningen en informatievoorziening hierover. Ook in de RESsen is hier
aandacht voor. In het kader van het herziene uitvoeringsprogramma bezien
wij of we vanuit onze rol in de ondersteuning van met name de RESsen
toegevoegde waarde kunnen leveren, ook gelet op de beperkt beschikbare
middelen en capaciteit.

Consequenties

1. Wij beschouwen motie M5 en de toezegging dd. 8 november 2019 als
afgedaan.
Europese en internationale zaken
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Vervolg
n.v.t.
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1. Eindrapport 'Verkenning collectieve energiebesparing provincie NoordBrabant'
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: mevrouw I.A.H.M. Cortenbach, (06) 18 30 34 63,
icortenbach@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer R. Heijmerink, (06) 55 68 65 65,
rheijmerink@brabant.nl.
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