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Onderwerp 

Inclusieve energietransitie Zuid-Holland 2021 - 2023 

 

Geachte Statenleden, 

Bij deze bieden we u de aanpak “Naar een inclusieve energietransitie” aan, die bijdraagt aan, en

onderdeel uitmaakt van, de opgave uit het coalitieakkoord “Schone energie voor iedereen”: in

Zuid-Holland moet iedereen mee kunnen doen met de energietransitie. Hiermee doen we ook de

toezegging gestand, die we in uw vergadering van 11 november 2020 hebben gedaan, om u te

informeren over hoe we aan de slag zijn om de energietransitie voor mensen met een kleine

beurs op te pakken.

Voor deze aanpak hebben we gebruik gemaakt van de getrokken lessen uit eerdere pilots

“Energietransitie bij minima achter de voordeur”. Daarnaast hebben TNO-CBS-ErasmusMC ons

geadviseerd over “Werken aan een inclusieve energietransitie”. In dit advies wordt naast een

cijfermatige analyse, ook inzicht gegeven in behoeften bij gemeenten aan ondersteuning vanuit

de provincie. Deze behoefte blijkt aanwezig en vullen we met de aanpak in. 

De aanleiding voor de aanpak is dat alle huishoudens de komende jaren te maken krijgen met de

energietransitie: in de omgeving, in de wijk en achter de voordeur. Een belangrijk

gespreksonderwerp is de vraag over de verdeling van de lusten en lasten van de energietransitie.

Voor veel mensen gaat het gesprek over het juiste moment van investeren en de keuze of ze

eerst aan de slag gaan met zonnepanelen of eerst goede isolatie. Er zijn echter ook veel

huishoudens die zich zorgen maken, omdat ze moeite hebben met hun inkomen rond te komen.

Ze hebben niet de middelen of leencapaciteit om te investeren in zonnepanelen en

besparingsmaatregelen. Anderen wonen in een huurwoning waardoor ze in belangrijke mate

afhankelijk zijn van investeringen door de eigenaar of woningbouwcorporatie.

De provincie kan een rol spelen om iedereen mee te laten doen in de energietransitie door de

energietransitie inclusiever vorm te geven. Vanuit onze rol zijn we betrokken bij een variëteit aan

aanpakken en we zijn daardoor in staat om sneller leerervaringen op te halen en te delen met

anderen. We willen de komende jaren samen met externe partners en in aansluiting op onze

overige opgaven aantoonbare resultaten bereiken. Naast technische oplossingen en voldoende
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budget, zetten we daarbij ook in op de derde succesfactor: samenwerking met en betrokkenheid

van bewoners.

Wij kiezen voor de volgende prioriteiten: 

 We versterken bestaande initiatieven in wijken, door zelf mee te doen, door verbindingen te

leggen en door aanvullende expertise mogelijk te maken;

 We ontwikkelen een meerjarig programma en lerend netwerk om goede voorbeelden van een

inclusieve aanpak te ontwikkelen en delen, en te leren van verschillende interventies;

 We starten met projecten in vijf wijken in Zuid-Holland waar de potentie aanwezig is om met

lokale partners het verschil te maken om schone energie voor iedereen bereikbaar te maken.

Met deze prioriteiten kiezen we voor een goede balans tussen inzet waar de doelgroep van mee

profiteert en de organisatie en professionaliteit die hiervoor nodig is, en die bijdraagt aan

opschaalbare aanpakken.

Waar mogelijk richten we de inzet van andere instrumenten en middelen, zowel ons eigen

instrumentarium, maar ook Rijkssubsidies specifieker naar de wijken waar het grootste verschil te

maken is. Ook brengen we belemmeringen in wet- en regelgeving in beeld en werken we aan

oplossingen. Vanzelfsprekend zoeken we in de aanpak ook de koppeling met activiteiten in

andere provinciale opgaven, zoals Gezond en Veilig, Klimaatadaptatie, Sterke steden en dorpen.

Met de aanpak “Naar een inclusieve energietransitie” werken we ook aan de bredere opgave

“Inclusief Zuid-Holland”.

De aandacht voor een inclusieve energietransitie is van groot belang om te zorgen dat iedereen

mee kan doen in en aan de energietransitie. De wijze waarop dat het beste kan is, is sterk

afhankelijk van de situatie in de wijk. De belangrijkste conclusie uit de evaluatie van eerdere

pilotprojecten is dat het doen en het leren hand in hand gaan. Evalueren, reflecteren en

analyseren, tijdens het uitvoeren van concrete projecten waar de doelgroep direct van profiteert,

verhogen de effectiviteit. Hiermee gaan we samen met gemeenten, woningcorporaties, maar ook

welzijnsorganisaties, lokale/wijkinitiatieven en energiecoöperaties aan de slag.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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Bijlagen:

- Naar een inclusieve energietransitie Zuid-Holland 2021 - 2023

- Energietransitie bij minima achter de deur, evaluatie van de pilotprojecten 2021

- Werken aan een inclusieve energietransitie: energiearmoede in kaart voor Zuid-Holland


