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Beantwoording van de vragen 
Schriftelijke vragen – Energiearmoede in Woerden  
Met de stijgende energieprijzen dreigen steeds meer mensen te vervallen in “energiearmoede”. Voor deze mensen 
slokken de kosten voor gas en elektriciteit een te groot deel (13 tot 20 %) van hun inkomen op. Vaak wonen deze mensen 
in slecht geïsoleerde huizen en heeft men te weinig geld om er iets aan de toen. Het volgende artikel in de Volkskrant 
berichtte hier recent nog over:  
Als de energierekening omhoog gaat, gaat de verwarming omlaag | De Volkskrant, en noemt een percentage van 7% van 
de Nederlandse huishoudens.  
 
Met betrekking tot energiearmoede hebben wij de volgende vragen:  

1. Bestaat het fenomeen energiearmoede ook in Woerden? Heeft de gemeente zicht op hoeveel huishoudens in de 
gemeente meer dan 15% van hun inkomen aan energie besteden?  

 
Antwoord:  
De provincie Utrecht heeft onderzoeksbureau PON laten onderzoeken voor hoeveel huishoudens de betaalbaarheid van 
de energierekening een probleem vormt. Het onderzoek heeft betrekking op de situatie van een jaar geleden waarbij is 
gekeken hoeveel huishoudens meer dan 10% van het inkomen aan energie moeten besteden. Voor Woerden komt dit 
neer op 1.700 huishoudens (zowel huur- als koopwoningen). Het college heeft geen zicht op het aantal huishoudens dat 
meer dan 15% van hun inkomen aan energie kwijt zijn.   
   

2. Is het mogelijk om bij de energietransitie met publieke middelen vooral die groepen tegemoet te komen?  

 
Antwoord:  
Ja, die mogelijkheid bestaat. De Rijksoverheid heeft een regeling in het leven geroepen waarin huurders en 
woningeigenaren in staat worden gesteld om energiebesparende maatregelen aan het huis te verrichten en daar een 
vergoeding voor te krijgen (van rond de € 70). Deze RREW-regeling wordt op dit moment uitgewerkt zodat huurders en 
woningeigenaren hier in 2022 gebruik van kunnen maken. Het is de bedoeling dat vooral inwoners die problemen hebben 
met de betaling van de energierekening gebruik maken van deze regeling. Dit zijn veelal inwoners in een sociale 
huurwoning. Om deze doelgroep te bereiken is de gemeente in gesprek met woningbouwvereniging GroenWest over de 
uitwerking van deze regeling. GroenWest heeft namelijk de sociale huurwoningen in bezit. Daarnaast is het Rijk bezig met 



het uitwerken van een compensatieregeling voor de hoge energierekening. Deze regeling geldt voor alle huurders en 
woningeigenaren.    
   

3. Wat is de voortgang, en wat zijn afspraken hierover met woningcorporaties, als het gaat om het isoleren van 
slecht geïsoleerde huizen in armere wijken?  

 
Antwoord:  
De gemeente Woerden is in overleg met GroenWest over het verduurzamen van sociale huurwoningen met een hoog 
energielabel (EFG-label). De komende drie jaar wordt 60% van deze slecht geïsoleerde woningen gerenoveerd en 
verduurzaamd. Voor 2030 moeten volgens planning bijna al deze woningen zijn gerenoveerd.  
   

4. Is het college het met Progressief Woerden eens dat bij het maken van beleid m.b.t. de energietransitie extra 
rekening moet worden gehouden met huiseigenaren die niet voldoende middelen hebben hun huis volledig te 
isoleren?  

 
Antwoord:  
Ja. In de conceptversie van de warmtevisie (die nu ter inspraak voorligt) is opgenomen dat, naast de aandacht voor alle 
kwetsbare groepen, er rekening wordt gehouden met huiseigenaren die zelf onvoldoende middelen hebben om hun huis 
volledig te isoleren.  
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/038035 
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Met de stijgende energieprijzen dreigen steeds meer mensen te vervallen in “energiearmoede”. Voor 
deze mensen slokken de kosten voor gas en elektriciteit een te groot deel (13 tot 20 %) van hun 
inkomen op. Vaak wonen deze mensen in slecht geïsoleerde huizen en heeft men te weinig geld om 
er iets aan de toen. Het volgende artikel in de Volkskrant berichtte hier recent nog over: 
Als de energierekening omhoog gaat, gaat de verwarming omlaag | De Volkskrant, en noemt een 
percentage van 7% van de Nederlandse huishoudens. 
 
Met betrekking tot energiearmoede hebben wij de volgende vragen: 
• Bestaat het fenomeen energiearmoede ook in Woerden? Heeft de gemeente zicht op hoeveel 

huishoudens in de gemeente meer dan 15% van hun inkomen aan energie besteden?  
• Is het mogelijk om bij de energietransitie met publieke middelen vooral die groepen tegemoet te 

komen? 
• Wat is de voortgang, en wat zijn afspraken hierover met woningcorporaties, als het gaat om het 

isoleren van slecht geïsoleerde huizen in armere wijken?  
• Is het college het met Progressief Woerden eens dat bij het maken van beleid m.b.t. de 

energietransitie extra rekening moet worden gehouden met huiseigenaren die niet voldoende 
middelen hebben hun huis volledig te isoleren? 
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