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VOOR MENS, DIER EN NATUUR

Politieke partijen ChristenUnie Deventer, Deventer Belang, Gemeentebelang
Deventer, Deventer Sociaal, Partij van de Arbeid Deventer, GroenLinks
Deventer, CDA Deventer en D66 Deventer willen concreet aan de slag met
het verduurzamen van onze gemeente. We hebben de komende jaren enorm
veel te doen. Het aanpakken van slecht geïsoleerde woningen is er daar één
van. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: verduurzaming én minder
maandelijks geld naar energie, vooral voor mensen die het toch al niet breed
hebben. Zo pakken we energiearmoede aan. In dit manifest presenteren we
negen punten om mee aan de slag te gaan.

1. SNELLER: VERDRIEVOUDIG HET ISOLATIETEMPO
Uitgaande van landelijke cijfers zijn er ongeveer 16.000 slecht geïsoleerde huizen in
Deventer. Vaak tochtig, soms ongezond, met enkel glas en sowieso met een onnodig hoog
energiegebruik. Dit aantal gaat niet snel genoeg naar beneden. De grote uitdaging ligt in
het aanleggen en betalen van verduurzamende maatregelen. Er is een groot tekort aan
technisch opgeleid personeel. Om je huis aan te pakken moet je tegenwoordig vaak lang
wachten. Daarnaast toont onderzoek aan dat 48% van de Nederlandse huishoudens over
onvoldoende geld beschikt om de energiebesparende maatregelen toe te passen. Met
het stimuleringsbeleid voor isolatie van de afgelopen tien jaar werd veel te veel alleen
een kopgroep van relatief kapitaalkrachtige woningeigenaren bereikt en te weinig het
peloton. Daarom zet Deventer zich in om het isolatietempo flink te versnellen, met een
verdrievoudiging van het huidige isolatietempo.

2. SLIMMER: ISOLEER WAAR JE HET MEESTE HELPT
Energiearmoede komt vaak voor in wijken met veel slecht geïsoleerde woningen. Hier kan
het grootste verschil gemaakt worden voor het klimaat en voor mensen met een krappe
portemonnee. Een woning met energielabel G naar C brengen kost in veel gevallen minder
moeite als het verbeteren van een woning van label C naar A, maar levert veel meer
CO2-reductie en besparing op het gasgebruik op. TNO [1] heeft de plekken waar slecht
geïsoleerde woningen zorgen voor energiearmoede, zeer gedetailleerd in kaart gebracht.
We willen deze wijken met voorrang aanpakken.
In Deventer willen we aansluiten bij de eerdere aanpakken gericht op energiearmoede,
waarbij de focus zal liggen op de wijken met de hoogste energiequote* Rivierenbuurt
(22%), Tuindorp (16%), Rode Dorp (15%) en Knutteldorp (14%).
*) De energiequote is het percentage huishoudens in een buurt dat meer dan 8% van het inkomen besteedt
aan de gas- en elektriciteitsrekening.

3. SOCIALER: EXTRA ONDERSTEUNING VOOR LAGE INKOMENS
We willen dat onze gemeente zich focust op de mensen die minder thuis zijn in de
gemeentelijke regels. Klimaat- en isolatiebeleid mag mensen met een laag inkomen niet
nog verder op achterstand zetten. Energiearmoede en gezondheidsschade door slecht
geïsoleerde woningen zijn immers nu al een groot probleem. Het isoleren van de woning
lukt vaak niet, omdat er bijvoorbeeld geen spaargeld is, geen of moeilijk toegang tot
financiering, de risico’s van een lening te groot worden geacht, het te veel bureaucratisch
gedoe is of omdat verhuurders niet mee willen werken. Het Isolatieprogramma moet
sociaal zijn, daarom willen we praktische begeleiding en laagdrempelige financiële
regelingen.
We willen naar een vorm van procesbegeleiding waarbij juist de huishoudens met de
minste draagkracht stapsgewijs door de eerste stappen van de energietransitie geholpen
worden. Dat begint met een aanbod aan kleine energiebesparende maatregelen, om
vervolgens stapsgewijs te investeren in maatregelen.

Coach als procesbegeleider
Daarom introduceren wij de “Deventer bewonersaanpak voor een Sociale Energietransitie”.
We willen het sociaal domein en schuldhulpverlening ondersteunen met een vaste
energiecoach voor huishoudens met een kleine portemonnee. De coach wordt
geselecteerd en opgeleid in samenwerking met het Sociaal Domein. Logisch, want
energiearmoede komt daar het eerste in zicht, zeker als de kosten voor energie
de komende jaren hard stijgen. Hij of zij wordt gefinancierd vanuit het Nationaal
Isolatieprogramma en treedt voor minimaal twee jaar in dienst van de gemeente. De
coach begeleidt huishoudens in minimaal drie bezoeken met slimme tips, advies en
diverse energiebesparende diensten. De ondersteuning wordt verspreid over een periode
van één tot twee jaar. Doel is om na verloop van tijd op te schalen in aantal coaches.

Maatregelen
Het pakket aan diensten zal worden gevuld met (deels nieuwe) regelingen in de gemeente
Deventer. Dit gaat om het budget van € 50,- aan kleine energiebesparende maatregelen,
een budget van € 270,- om te besteden aan CV-tuning, radiatorventilatoren en verdere
intensivering van maatregelen.

Werk
De uitvoering van maatregelen en diensten kan worden ingevuld met opleidingstrajecten
vanuit het UWV. Het aanbrengen van tochtstrippen, radiatorfolie en ledlampen biedt kans
voor werkervaringsplekken. CV-tuning en het optimaliseren van radiatoren biedt kans voor
opleiding van installateurs i.s.m. lokale installatiebedrijven.

Win-win
De combinatie van ondersteuning achter de voordeur, de te treffen maatregelen, de
kansen tot werk en de concrete en blijvende kostenbesparing, zorgt voor een win-win op
meerdere fronten. Een aanpak waarmee de energietransitie echt op gang komt. Juist daar
waar de winst te behalen valt.

4. BENUT DE KRACHT VAN DE LOKALE GEMEENSCHAP
Bewoners kennen hun eigen huizen, straat en buurtgenoten het best. Voor veel mensen
is het isoleren van een huis een stap met veel gedoe. Isoleren begint niet met een
technische oplossing, maar met vertrouwen, inzicht en draagvlak bij bewoners zelf. Zo
hebben buurtbewoners in Leusden (Buurkracht) een sleutelrol gespeeld bij het opstellen
van een wijkisolatieprogramma, en blijven zij vanuit een buurtteam de buurtbewoners
ondersteunen met informatie en advies over het isoleren van hun woningen. In andere
gemeenten wordt gewerkt met vrijwillige isolatiecoaches die bouwen aan draagvlak
in de buurt. Wij willen dat onze gemeente lokale buurtinitiatieven, ambassadeurs en
coaches (nog meer en overal) actief ondersteunt, bijvoorbeeld vanuit (hun bestaande)
energieloketten en vve-balies. In wijken waar minder lokale energie zit, sluiten we aan
bij sociale wijkteams en andere meer sociale wijkinitiatieven (zoals bijvoorbeeld de
Schuldhulpmaatjes, het House of Hope in de Rivierenwijk, en andere groepen).

5. LOKALE ISOLATIETEAMS BIEDEN MAATWERK
Als we snelheid en massa willen creëren bij het isoleren, moeten we bewoners praktisch
advies op maat bieden en hen ontzorgen. Een isolatieoffensief kan dan ook niet slagen
zonder isolatieteams, bestaande uit lokale vakmensen, energie- en budgetadviseurs,
die erop uittrekken. Vanuit hun expertise ondersteunen de teams de lokale initiatieven,
ambassadeurs en coaches. Ze hebben technische expertise, kennis van de regelingen en
subsidies en gaan van huis tot huis om daar een aanbod op maat te doen. Ook (kleine)
VvE’s en verhuurders worden actief door hen benaderd. Met alleen subsidieregelingen en
passief informatie aanbieden komen we er immers niet. Het Isolatieprogramma werkt met
isolatieteams aan draagvlak en ontzorgt bewoners met een aanbod op maat.
Naast de isolatieteams kunnen we toewerken naar opleidingstrajecten voor de bouw,
voor de installatiebranche en voor de gehele energietransitie. De stapsgewijze sociale
energietransitie biedt kans om tot groeimogelijkheden op iedere trede van de aanpak.
Een energiecoach kan doorgroeien tot adviseur, deelnemers aan een isolatieteam kunnen
doorgroeien tot cv-tuning of de installatiebranche, of aansluiten bij een installateur van
zonnepanelen.

6. VOOR VAKKUNDIGE ISOLATIE ZIJN VAKMENSEN NODIG
Om de isolatieopgave grootschalig aan te kunnen pakken, hebben we heel veel technische
vakmensen nodig. Goed isolatiebeleid zet niet alleen in op woningeigenaren en bewoners,
maar zeker ook op de vakmensen en bedrijven die het isolatiewerk moeten uitvoeren.
Samen met bedrijven en opleidingspartijen moet de overheid ervoor zorgen dat
marktpartijen zich goed kunnen voorbereiden op een toenemende vraag. Deventer gaat
de samenwerking aan met onze scholen en opleidingsinstellingen en maakt een goed
plan voor de werving, opleiding en behoud van vakbekwaam personeel. Ook pleiten we
voor meerjarige samenwerking tussen overheid en markt, met afspraken die bedrijven
investeringszekerheid geven.
De “Deventer bewonersaanpak voor een Sociale Energietransitie” biedt een speelweide
voor nieuw arbeidspotentieel in de gemeente Deventer. Door mensen vanuit de bijstand
op te leiden bij de voor hen bekende doelgroep bieden we een veilige omgeving, bieden
we laagdrempelige werkervaringsplekken, en dragen we direct bij aan het concreet en
versneld op gang krijgen van de energietransitie bij juist die doelgroepen die dat nodig
hebben.
De aansluiting met lokale bedrijven en opleidingen is essentieel om kwaliteit te kunnen
waarborgen, om garanties te kunnen bieden en om opvolging en professionaliteit te
garanderen.

7. HAAL WELSTAND UIT DE NEE-STAND
Veel oude, prachtige woningen in Nederland zijn een monument of onderdeel van een
beschermd stadsgezicht. Terecht dat we de schoonheid van onze oude steden en dorpen
bewaken, maar het mag geen blokkade voor slimme ingrepen betekenen. Vaak is er
technisch ook meer mogelijk dan bekend bij onze gemeente en welstandscommissie,
bijvoorbeeld bij het plaatsen van HR++-glas. In het kader van het Isolatieprogramma
moeten gesprekken gevoerd worden met welstandscommissies om slimme oplossingen te
bedenken en te realiseren die de historische schoonheid bewaren én energie besparen. De
Groene Menukaart in onder andere den Haag is daar een mooi voorbeeld van. We vullen
de welstandscommissie aan met een adviseur duurzamaheid.
Een energiecoach kan een rol spelen in de signalering en onderhandeling rond het
verduurzamen van beschermde stadsgezichten en/of monumentale panden. Daar waar
de energierekening huishoudens in een benarde positie brengt, zal welstand moeten
meebewegen om de woningvoorraad voor kwetsbare doelgroepen leefbaar te houden.

8. WERK SAMEN MET WONINGCORPORATIES
Woningcorporaties in Deventer laten in o.a. de Zandweerd zien dat ze ambitieus en
daadkrachtig aan de slag zijn met het verduurzamen van hun woningvoorraad. Naast de
fysieke aanpassingen vraagt verduurzaming ook kennis en inzicht achter de voordeur.
Professionele en sociale energiecoaches kunnen een rol spelen als het gaat om
signalering, informeren en bewustwording bij deze huishoudens. Zeker met het oog op
de consequenties van andere systeemkeuzes, warmtesystemen en isolatiestaat van de
woning.

9. VERSTERK DE MOGELIJKHEDEN VOOR FINANCIERING
We willen in Deventer samen met Kredietbank Salland kijken naar kansen om de in 2021
gelanceerde lening voor energiebesparende maatregelen uit te bouwen. Bijvoorbeeld
met een sociale lening (€ 1000 tot € 2500) voor kleine en middelgrote energiebesparende
maatregelen. Onder toeziend oog van een energiecoach kan een berekening
worden gemaakt tussen investering en besparing op energiekosten. Zo willen we
minimahuishoudens een maatwerklening op basis van goedkeuring van de energiecoach
bieden.
Deventer loopt al jaren voorop als het gaat om financieringsarrangementen voor
huishoudens met een laag inkomen. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze
arrangementen onvoldoende bij de beoogde doelgroep terecht komt. Mede door BKRtoetsing. In Deventer willen we zoeken naar kansen voor garantstelling. Zodat huishoudens
binnen een coachingstraject er ook gebruik kunnen maken.

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/systeemtransitie/de-socialeaspecten-van-de-energietransitie/energiearmoede/
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