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Geachte heer, mevrouw,
De gemeente Groningen heeft eind 2019 met succes een aanvraag ingediend en voor
de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Met deze regeling
kunnen gemeenten projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren tot kleine
energiebesparende maatregelen in huis en om advies te geven aan huiseigenaren over
andere energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.
Met deze brief informeren wij u over onze aanpak om invulling te geven aan de RREregeling voor de gemeente Groningen. De focus van de regeling ligt op de inzet van
energiecoaches, het organiseren van bijeenkomsten, het aanbieden van een
vervolgtraject tot verduurzaming van de woning en het aanbrengen van kleine
maatregelen in de woning.
RRE-regeling
De RRE is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Het kabinet beziet
de uitvoering van de Urgenda-uitspraak in samenhang met de maatregelen die het
kabinet richting 2030 wil nemen in het kader van het Klimaatakkoord. Zij wil de
benodigde maatregelen voor de uitvoering van de Urgenda-uitspraak dan ook inzetten
om een snelle start te maken met het reduceren van de CO2-uitstoot.
Inhoud RRE-aanvraag
In Groningen gaan we bewoners van koopwoningen stimuleren om kleine en grotere
energiemaatregelen te nemen. Uitgangspunten bij deze activiteiten zijn:
- De uitvoering van deze regeling wordt geïntegreerd in het Energieloket.
- We richten ons op alle woningeigenaren met extra aandacht op huishoudens met
‘een kleine portemonnee. Energiebesparing en betaalbaarheid zijn twee belangrijke
speerpunten van het gemeentelijk beleid in Groningen.
- Het gaat in eerste instantie om kleine maatregelen waarmee bewoners direct
kunnen besparen. Met behulp van een energiecoach wordt bekeken op welke wijze
de huishoudens direct kunnen besparen op hun energiekosten.
- Het uitgangspunt is om de energiebesparende middelen/maatregelen niet zo maar
‘weg te geven’. Het gaat voor een belangrijk deel om maatwerk, aansluiten op de
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behoefte van de bewoner en het daadwerkelijk contact met de bewoner. Dit kan via
de energiecoaches, via bestaande buurtinitiatieven, maar ook via bijeenkomsten in
de wijk.
Naast de kleine maatregelen staan ook advies en het nemen van de vervolgstappen
bij het verduurzaming van de woning centraal.

De aanvraag is onderverdeeld in een aantal activiteiten:
1. Inzet van energiecoaches
2. Junior-energiecoaches
3. Wijkbijeenkomsten en vervolgaanbod grote maatregelen
4. Kleine maatregelen
Ad 1 Inzetten van energiecoaches
De energiecoach adviseert bewoners over kleine energiebesparende maatregelen
en gedrag, en stelt samen met de bewoner een energiebox met kleine maatregelen
samen. Daarnaast informeert de energiecoach over de veranderingen richting
aardgasvrij en wat dat voor hun situatie kan beteken. Daarnaast blijkt uit de
praktijk dat de energiecoach ook een rol kan spelen voor bijv. het doorverwijzen
naar het sociaal team (energie blijkt een goede manier om bij mensen achter de
voordeur te komen). Als een bewoner een uitgebreider advies wil wordt
doorverwezen naar professionele adviseurs via het energieloket Groningen.
We zetten in op verschillende ‘soorten’ energiecoaches:
• Participatiebanen
• Vrijwilligers
• Professionele energiecoaches
• Juniorenergiecoaches (zie ad 2)
Participatiebanen
In een aantal wijken (Beijum en Lewenborg) zijn al een aantal jaren
energiecoaches met een participatiebaan succesvol aan de slag. Deze aanpak heeft
geleid tot een verlaging van de energierekening. Het wordt wijkgericht vanuit het
gebiedsteam georganiseerd: wijkgericht, laagdrempelig en gekoppeld aan andere
buurtinitiatieven en projecten.
Dit concept willen we uitbreiden naar in eerste instantie de wijk- en dorpsvernieuwingswijken (specifiek in deze wijken wonen veel mensen met ‘een kleine
portemonnee’). Inmiddels zijn we ook gestart in Selwerd, waar het project wordt
georganiseerd vanuit het wijkbedrijf.
De energiecoaches krijgen een specifieke opleiding voor het werken als
energiecoach, en ze worden vervolgens ingewerkt door een ervaren cq
professionele energiecoach. Daarnaast krijgen de mensen met een participatiebaan
specifieke begeleiding richting een vervolg: vervolgopleiding en/of regulier werk.
We wijken hierbij niet af van het beleid van de gemeente Groningen omtrent
participatiebanen.
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Bij voorkeur komen deze energiecoaches uit de betreffende wijken. Met dit traject
willen we circa 10 à 15 energiecoaches opleiden.
Vrijwilligers
Daarnaast zijn in verschillende wijken bewonersinitiatieven waarbij
energiecoaches of energie-adviseurs vrijwillig actief zijn, bijv. in Paddepoel. Met
deze Regeling willen we deze initiatieven uitbreiden en versterken.
In totaal willen we een pool van circa 10 à 15 energiecoaches, die we kunnen
inzetten in de verschillende wijken. Uiteraard worden alle energiecoaches voorzien
van een opleiding, en kunnen we ook ervaren energiecoaches inzetten om de
nieuwe energiecoaches in te werken..
Professionele energiecoaches
Een beperkt aantal professionele energiecoaches hebben een rol in het begeleiden
en inwerken van de vrijwillige energiecoaches en de coaches met een
participatiebaan. In het geval dat de pool van energiecoaches te beperkt blijft op
basis van participatiebanen en vrijwilligers dan zetten we daarnaast professionele
energiecoaches in.
Ad 2. Junior energiecoach
Junior Energiecoach is een interactief spel om met het hele gezin thuis makkelijk
energie te besparen. Vijf weken lang praktisch en spelenderwijs aan de slag met leuke
weekopdrachten, weetjes en experimenten over energie. Uitgangspunt wordt een
compacte wervingsperiode van ca. 6 weken waarin Junior Energiecoach en
betrokkenen in Groningen gezamenlijk optrekken.
We organiseren 2x per jaar (in het voorjaar en najaar) het project energiecoaches en
willen daarmee 500 gezinnen laten deelnemen. We zijn inmiddels succesvol gestart
met het eerste project en er hebben zich 180 gezinnen aangemeld.
Ad 3. Wijkbijeenkomsten en vervolgaanbod
Deze activiteit is bedoeld om wijkgericht huiseigenaren te informeren en
enthousiasmeren voor het verduurzamen van de woning. In een groot aantal
wijken en dorpen (15 à 20) zal een informatieavond gehouden worden. Deze
bijeenkomsten zijn bedoeld om inwoners op een laagdrempelige manier te
informeren over de mogelijkheden tot energiebesparing en daarmee te inspireren
tot actie wat zal leiden tot CO2-reductie.
Dat betekent dat we bewonersinitiatieven faciliteren om zich te organiseren en de
volgende stappen te zetten richten verduurzaming. En om gedurende het jaar ook
vervolgacties in de wijk te organiseren (gezamenlijke inkoopacties isolerende
maatregelen, zonnepanelen, warmtepompen, duurzame huizenroute, wandeling
door de wijk met warmtecamera’s, energiekrant, etc).
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We zijn in maart gestart met de pilot Warmtebeelden waarbij in 7 straten
warmtebeelden worden genomen, alle huiseigenaren een individueel advies
krijgen, vervolgbijeenkomsten worden georganiseerd en collectief isolerende
maatregelen worden ingekocht.
We zijn inmiddels al actief in 14 buurten en wijken en hebben al diverse
bijeenkomsten georganiseerd.
Ad 4. Kleine energiebesparende maatregelen
In alle activiteiten staat het plaatsen van de kleine energiebesparende maatregelen
centraal en deze maatregelen kunnen de energierekening jaarlijks met paar tientjes
drukken. Deze maatregelen kunnen bestaan uit tochtstrips, radiatorfolie,
energiebesparende douchekop, deurdranger, LED-lampen, waterzijdig inregelen
of instellen CV of een informatiefolder met besparingstips.
Met deze materialen en informatie (over gedrag) kunnen huiseigenaren eenvoudig de
eerste stappen zetten om energie te besparen.
Deze kleine besparende maatregelen worden via het huisbezoek van de energiecoach,
samen met de bewoner op maat samengesteld. Voor de deelnemers aan de
bijeenkomsten wordt samen met het lokale bedrijfsleven (zoals bouwmarkten) een
voucher ontwikkeld waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de besparende
maatregelen. Dit betekent dat woningeigenaren max 50 euro ontvangen aan
maatregelen.
Organisatie
Voor de gemeente Groningen vindt de uitvoering plaats samen met Grunneger Power
en KAW en in afstemming met het sociaal domein en de gebiedsteams. We werken
samen in het Energieloket Groningen, de opvolger van Groningen woont SLIM. Het
Energieloket Groningen is een initiatief van alle gemeenten in de provincie Groningen.
Daarnaast werken we als Energieloket samen met de gebiedsteams, de projectteams
van de wijk- en dorpsvernieuwing/wijkenergieplannen, en uiteraard met de
buurtinitiatieven.
Financiën
De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling ingestemd met een amendement
om € 140.000,- beschikbaar te stellen om ook mensen met een kleine portemonnee in
staat te stellen energiebesparende maatregelen te treffen. Vanuit het
energieprogramma is € 30.000,- beschikbaar gesteld. Door toekenning van de RREaanvraag heeft het Rijk deze bedragen verhoogd met 1,26 miljoen euro. Er is totaal
dus 1,4 miljoen euro beschikbaar.
De financiële consequenties worden meegenomen bij de begrotingswijzigingen VGR
2020-1.
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Hieronder de begroting behorende bij de ingediende aanvraag voor de RRE. Deze
aanvraag, inclusief begroting, is goedgekeurd door het ministerie van BZK.
Begroting
1. Treffen van kleine energiebesparende maatregelen (9.000 x € 50)
2. Inzet van een ‘pool’ van energiecoaches
3. Organiseren wijkbijeenkomsten met buurtinitiatieven
4. Warmtebeelden per woningtypologie
5. Vervolgtraject in buurten en wijken (o.a inkoopacties grote
maatregelen)
6. Junior-energiecoach
7. Communicatie
8. Inrichten organisatie
Totale projectkosten

€ 450.000
€ 370.000
€ 125.000
€ 30.000

Bijdrage door gemeente Groningen
Toegekende bijdrage BZK

€ 170.000
€ 1.260.000

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

€ 275.000
€ 30.000
€ 50.000
€ 100.000
€ 1.430.000

