
   

M O T I E  2022-07-
Onderwerp: Energiebesparing prioriteit

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2022
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. in het coalitieakkoord 2022-2026 onder ambitie 3 de ambitie is opgenomen om woningen te 

verduurzamen door o.a. het energiegebruik te beperken en betere isolatie van woningen;
2. het Nationaal Warmtefonds, opererend in opdracht van de Rijksoverheid, een 

energiebespaarlening aanbiedt aan particulieren;
3. sommige gemeenten (en provincies) een aanvullende financiële bijdrage leveren, waardoor 

de rente wordt verlaagd (en dit najaar voor lage inkomens de rente op de lening 0% wordt);
4. op moment van schrijven van deze motie een postcode in gemeente Noordoostpolder 1 

procentpunt méér rente betaalt dan een postcode in bijv. gemeente De Wolden voor de 
energiebespaarlening, waar de ene lokale/regionale overheid wel subsidieert en de andere 
niet.

van mening dat
1. vanwege toenemende energieprijzen de ambitie op energiebesparing urgentie verdient;
2. de energiebespaarlening voor particulieren en VvE’s (ook voor middeninkomens) een 

belangrijk middel is om dit doel te bereiken en passend is bij de in het coalitieakkoord 
opgenomen ambitie,

verzoekt het college
1. ambitie 3 ‘Duurzamer, groener en schoner‘ voor wat onderdeel energiebesparing uit het 

coalitieakkoord prioriteit te geven door begin 2023 al maatregelen te nemen;
2. een gespreksnotitie over dit thema voor te bereiden, waarbij op hoofdlijnen de voor- en 

nadelen van subsidiëring van de energiebespaarlening in kaart zijn gebracht, waarbij het 
uitgangspunt moet zijn dat de energiebespaarlening onderdeel gaat uitmaken van de 
maatregelen bij ambitie 3 uit het coalitieakkoord; 

3. deze gespreksnotitie direct na de zomer 2022 met de raadscommissie Woonomgeving te 
bespreken en vervolgens hiervoor een bedrag in de begroting 2023-2026 op te nemen bij 
ambitie 3

en gaat over tot de orde van de dag.
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