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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen over subsidieregeling Nul op de me-
ter

Geachte heer Klerks,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 18 oktober 2017, beantwoorden wij als volgt.

U begon uw vragen met de volgende inleiding:
Onlangs heeft de provincie Fryslan een subsidieregeling geopend om particuliere huizenbe-
zitters te verleiden energiebesparende maatregelen te nemen voor hun waning met als doel
woningen energieneutraal te maken. Daarvoor is € 250.000 beschikbaar gesteld staat te
lezen op de website www.duurzaambouwloket.nl.

Vraag 1:
In een brief van GS aan PS gedateerd 22-09-2017 staat dat voor de subsidieregeling Nul op
de meter € 300.000 beschikbaar is gesteld. Op de bovengenoemde website staat een lager
bedrag. Hoe verklaart u dat verschil?

Antwoord vraag 1:
De paragraaf 7.4 van de subsidieregeling Nul op de Meter wordt gefinancierd uit het budget
van de Friese Energiepremie (FEP). Van het totale budget van € 300.000 voor de subsidie-
regeling Nul op de Meter is 2,5 ton beschikbaar voor subsidie, met een maximum van
€ 6.000 per woning, circa € 40.000 voor (de uitvoeringskosten van) SNN en € 10.000 voor
communicatie en pr-activiteiten.
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De uitvoeringskosten van SNN zijn (naast de beheerskosten) de verwerking en afhandeling
van alle aanvragen en de juridische afhandeling van mogelijke bezwaarschriften. Dit vraagt
specifieke kennis en SNN heeft deze kennis en ervaring reeds opgedaan bij de uitvoering
van de Friese Energiepremie.

Vraag 2:
De huidige subsidieregeling is soberder van aard dan de eerste regeling. In plaats van een
maximum van € 9.000 kan nu nog € 6.000 aan subsidie worden verkregen. Waarom heeft u
gekozen voor een sobere uitvoering?

Antwoord vraag 2:
Uit evaluatie met een aantal bedrijven uit de bouwkolom was de wens dat een volgende stap
Nul op de Meter gasloos is en dat het subsidiebedrag van € 9.000 omlaag kan naar € 6.000
omdat het gros van de aanvragers ruim boven het nationale modale inkomen zit en de ver-
wachting is dat de doelgroep ook voor dit bedrag gaan renoveren.

Vraag 3:
Hoe loopt de regeling tot nu toe?

Antwoord vraag 3:
Tot nu toe zijn or 20 aanvragen binnen gekomen bij SNN en dit is in lijn met de verwachting.

Vraag 4:
De subsidieregeling richt zich op particuliere woningeigenaren. Hoeveel koopwoningen in
Fryslan zijn inmiddels zelfvoorzienend?

Antwoord vraag 4:
Dat is moeilijk te zeggen omdat er particulieren zijn die:

a. zonder subsidie hun huis energie neutraal maken
b. dat er de laatste jaren veel A -label woningen zijn gebouwd waarvoor geen subsidie

mogelijk is

Vraag 5:
Hoe groot is de resterende opgave?

Antwoord vraag 5:
In Fryslan staan 290.000 woningen.

Dat zijn 80.000 koopwoningen (62%), 80.000 sociale huurwoningen (28%) en 30.000 overige
huurwoningen (10%). Op dit moment worden er jaarlijks zo'n 50 woningen gerenoveerd tot
Nul op de Meter en dat is maar 1%.

Vraag 6:
De ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat geldt ook voor de gebouwde omgeving.
Wat is er nodig qua geld en inspanning om dat te bereiken?

Antwoord vraag 6:

Uitgaande van € 50.000,00 per woning x 290.000 = 14.5 miljard euro. De verwachting is dat
het verduurzamen naar Nul op de Meter in de toekomst voor minder kan. Qua inspanning
betekent dit in cijfers dat we vanaf 2018 meer dan 8000 woningen per jaar moeten verduur-
zamen naar Nul op de Meter. Rekensom: 8000 woningen x 30 jaar (2020 tot 2050) zijn
240.000 woningen. Eon aantal nieuwbouw woningen zijn A++ label (deze zijn BENG (bijna
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energie neutraal gebouw) en er zijn woningen (jaren 60 bouw) die je qua kosten beter kunt
slopen dan verduurzamen.

Vraag 7:
Wat wordt er door de Provincie gedaan om die ambitie, samen met woningeigenaren te rea-
liseren?

Antwoord vraag 7:
Er wordt scherp gelet op de ontwikkelingen in het verduurzamen van de woningen. De tech-
nologische ontwikkelingen gaan snel, nieuwe ideeen volgen elkaar in snel tempo op. Wat nu
leidend is, kan in 2018 alweer achterhaald zijn. Om toch oak koploper in het verduurzamen
te willen zijn is het belangrijk dat we deze ontwikkelingen bijhouden en dat we daar vooral
actie op ondernemen. Acties zijn o.a. Nul op de Meter, de Fryske Deal, duurzaamheidslenin-
gen, duurzame woningroutes, duurzame dorpen en de Smalle Beurs.

De stimuleringsregeling Nul op de Meter is in het leven geroepen am vooral met nieuwe ont-
wikkelingen aan de slag te gaan en dat te stimuleren. Dit doen we door samen te werken en
in overleg te gaan met: woningcorporaties, gemeenten, andere provincies, bedrijven uit de
bouwkolom en andere betrokken bedrijven/kantoren zoals de nnakelaardij.

De ambities uit de beleidsbrief Duurzame Energie (vastgesteld op 28 september 2016 door
PS) en het coalitieakkoord Mei Elkenien, Foar Elkenien' staan centraal in dit uitvoeringspro-
gramma. Het jaarplan 2017 is het 2e jaarplan van het uitvoeringsprogramma Fryslan geeft
energ ie.

Hoogachtend,

Namensilipt college van Gedeputeerde Staten,

drs. A.A. Brok, v ittet:

\

R.E. Bo6 rsma MBA MOM, secretaris

- 3 / 3 - Ons kenmerk: 01459952

•


