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Bestuurlijke agendazaak 

Onderwerp 

*B- Motie 19.01 De sociale energietransitie heeft baat bij prioriteit 

 

 

Soort: Moties 

Nummer: 2021/645353  

Programmanummer 

4.1 Duurzame stedelijke 

ontwikkeling 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 

Gemeenteraad Haarlem  d.d. 25-11-2021 

Indiener/Fractie 

Actiepartij, PvdA Haarlem, 

Groen Links Haarlem, CDA 

Haarlem, D66 Haarlem,  

Omschrijving 
Verzoekt het College om: 
 

· De mogelijkheden om de GVR in te zetten zoals de gemeente 
Wijk bij Duurstede te onderzoeken in de vorm van een RIB en 
deze naar de commissie beheer te sturen 

· Ook andere mogelijkheden voor de sociale energie transitie 
middels een plan van aanpak prioriteit te geven 

 

 

Afdeling  

ECDW 

Verantwoordelijke 

Josephus Jitta, E. 

Email  

ejitta@haarlem.nl 

Telefoonnummer 

023-5113565 

Bevindingen Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR):  
In Wijk bij Duurstede is ervaring opgedaan met de GVR in de vorm van een pilot. De uitkomsten worden als 

positief ervaren en alle betrokken partijen zijn tevreden. Naar aanleiding van de motie heeft een gesprek 

plaatsgevonden om de mogelijkheden te verkennen om de GVR ook in Haarlem in te zetten. De toepassing 

is veelbelovend. Echter uit onderzoek blijkt ook dat er juridische drempels moeten worden weggenomen 

om dit model nu toe te passen. De GVR is gebaseerd op de baatbelasting. Er zijn vraagtekens of de 

baatbelasting hier wel voor bedoeld is. Daar moet vanuit het rijk helderheid over komen.  

Vanuit de kamer is het verzoek gedaan aan de minister om meer ruimte te bieden in de wet om dergelijke 
regeling mogelijk te maken. Hier is nog geen zicht op. Het standpunt van de Provincie Noord-Holland, of 
deze regeling fiscaal-juridisch wel houdbaar is, is nog altijd actueel. Zie:  https://www.noord-
holland.nl/Actueel/Archief/2022/Februari_2022/Woningen_verduurzamen_met_Gemeentelijke_Verduurza
mingsregeling_veelbelovend. Wij delen dit standpunt en volgen de ontwikkelingen van de GVR op de voet.  
 
Breed toegankelijke financiering 
In het Nationaal Isolatieprogramma wordt gewerkt aan breed toegankelijke financiering, zodat ook 

eigenaar-bewoners die niet in aanmerking voor reguliere financiering mee kunnen doen aan de 

energietransitie. Binnen wijkaanpakken biedt het Nationaal Warmtefonds de Energiebespaar-hypotheek 

aan. Voor eigenaar-bewoners buiten de wijkaanpak komt een financieringsvorm tegen 0% rente. 

Gemeenten en eigenaar-bewoners die ontzorging bij verduurzaming willen bieden of ontvangen zijn dan 

niet meer gebonden aan één partij, het instrument baatbelasting of garantstelling door de gemeente. In de 

uitvoeringsplannen van onze gemeente zal aandacht zijn voor de financiering van de verduurzaming van 

alle woningen.  

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2022/Februari_2022/Woningen_verduurzamen_met_Gemeentelijke_Verduurzamingsregeling_veelbelovend
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2022/Februari_2022/Woningen_verduurzamen_met_Gemeentelijke_Verduurzamingsregeling_veelbelovend
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2022/Februari_2022/Woningen_verduurzamen_met_Gemeentelijke_Verduurzamingsregeling_veelbelovend
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Plan van aanpak energiearmoede 
Het plan van aanpak energiearmoede is vastgesteld. Het plan van aanpak op dit gebied bevat 4 activiteiten: 

- Witgoedregeling  

- Verwarmingssysteemaanpak  

- Coaching, energiebesparende producten en installatieservice  

- Isolatieprogramma  

 

De ervaring die we opdoen met de verschillende activiteiten en verdere ontwikkelingen met betrekking tot 

de GVR vormen de basis voor vervolgacties in een uitvoeringsprogramma sociale energietransitie. 

 

Afdelingsmanager Stoeckart, W. 16-2022 09:17:30 Stoeckart, W. 

Portefeuillehouder   

 

 

Berkhout, R.A.H. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20220771656-1-Plan-van-aanpak-specifieke-uitkering-energiearmoede-1.pdf

