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Besluit

MOTIE, ex artikel 31 Reglement van orde

Statenvergadering 26 januari 2022 

Agendapunt Energieprogramma Fryslân 2022-2025

Korte titel motie Prioriteit geven aan mensen met een smalle beurs 

De Staten, in vergadering bijeen op 26 januari 2022 gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:
- gemeenten en woningcorporaties verantwoordelijk zijn voor de verduurzaming van de sociale 

huurwoningen;  
- de provincie via de energiecoaches mensen helpt bij het op een eenvoudige manier 

energiezuinig maken van hun woning;  
- Tijdens de beeldvoremdne commissie van 12 januari 2022 heeft gedeputeerde Poepjes het 

volgende gezegd “Húshâldens mei in lytse(re) beurs krije omtinken. It giet dan bygelyks om it 
ûntwikkeljen fan oanfoljende tips fan enerzjycoaches. Ek sil dêr bepraat wurde hokker 
maatregels nedich binne om ek foar minima it (better) mooglik te meitsjen om 
enerzjybesparjende maatregels foar harren hûs te treffen”; 

overwegende dat 
- gemeenten en provincie samen de verantwoordelijkheid hebben en prioriteit moeten geven 

dat mensen met een kleine beurs op een goede manier ondersteund worden binnen de 
duurzaamheidstransitie; 

- het verduurzamen van de sociale woningbouw zorgt voor een grote duurzaamheidswinst; 

   
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten er alles aan te doen dat mensen met een kleine beurs niet 
in de knel komen ten gevolgen van de energietransitie en daarom in overleg te treden met gemeenten om 
prioriteit te geven aan het verduurzamen van met name sociale huurwoningen en het begeleiden van 
mensen met een smalle beurs bij de energietransitie en waar mogelijk dit te faciliteren. 

 
en gaan over tot de orde van de dag.
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