
HET ENERGIEARMOEDEPLAN 
10 ACTIEPUNTEN VOOR EEN RECHTVAARDIGE 

EN INCLUSIEVE ENERGIETRANSITIE



GroenLinks en de ChristenUnie, 
vinden het onacceptabel dat 
mensen door hun energierekening 
in de knel komen. Voor deze 
Zwollenaren is het ‘heating or 
eating’;  ze zetten hun verwarming 
niet aan, of douchen of koken niet 
om geld op de energierekening 
te besparen. Ook is er geen geld 
om te isoleren of om andere 
energiebesparende maatregelen te 
treffen. Terwijl deze maatregelen 
juist voor deze Zwollenaren zoveel 
effect kunnen hebben. Het helpt 
mensen om weer lucht te krijgen 
in de persoonlijke financiën én om 
niet in de kou te komen zitten.
 
Energiearmoede gaat toenemen 
de komende periode omdat de 
gasprijzen stijgen. De vreselijke 
oorlog in de Oekraïne, versterkt dit 
nog eens. Het Rijk heeft al enkele 
maatregelen aangekondigd om 
Nederlanders te compenseren 
voor de hogere gasrekening. Ieder 
huishouden, of het nu een dikke of 
een dunne beurs heeft, krijgt €400 

extra dit jaar als tegemoetkoming. 
Dit wordt verrekend via de 
netwerkbeheerders. Daarnaast 
zal het Rijk voor huishoudens met 
lage inkomens een eenmalige 
energietoeslag beschikbaar stellen. 
Deze maatregelen zijn een begin 
maar zijn helaas niet gekoppeld aan 
energiebesparing.

GroenLinks en de ChristenUnie 
willen daarom een integrale aanpak. 
De gemeente Zwolle is hier al mee 
bezig: Zo is het mogelijk om gebruik 
te maken van bijzondere bijstand 
als er acute financiële problemen 
ontstaan door de gasrekening 
en worden mensen tevens 
begeleid voor energiebesparende 
maatregelen. Maar om 
energiearmoede structureel tegen te 
gaan is er meer nodig. We moeten 
naar een eerlijke herverdeling en 
een het probleem bij de wortel 
aanpakken.

In Zwolle leven 3507 huishoudens 
in energiearmoede. Dat betekent 
dat steeds meer Zwollenaren 
hun energierekening niet of 
nauwelijks kunnen betalen. 
Veelal wonen deze mensen in 
energieverslindende woningen. 
Ook in Zwolle zorgen de stijgende 
energieprijzen voor steeds meer 
financiële problemen bij steeds 
meer huishoudens. Daardoor is 
het ook erg moeilijk om mee te 
doen met de energietransitie.

https://zwolle.groenlinks.nl/
https://zwolle.christenunie.nl/


1. We geven voorrang aan huishoudens 
met energiearmoede in afspraken 
over isolerende maatregelen met 
woningbouwcorporaties. 

2. Zwollenaren worden bijgestaan door 
een energiebrigade van vrijwilligers 
die een energiecheck uitvoert bij 
mensen thuis (ism schuldhulpmaatje 
en de Zwolse duurzame inwonersini-
tiatief). De gemeente ondersteunt dit 
actief. Zo kunnen simpele isolerende 
maatregelen genomen worden. 

3. Mensen met een laag inkomen 
(tot 130% van het minimuminkomen) 
helpen we met een isolatie-gift (tot 
€ 2.500,-). 

4. Er komt geen boete op barmhartig-
heid. Initiatieven van diaconieën om 
het compensatiegeld van het Rijk te 
verdelen vinden we waardevol. Als 
een huishouden in de bijstand op die 
manier geld ontvangt, gaat dat niet 
ten koste van de bijstandsuitkering. 
 

5. We nemen in de bijzondere bijstand 
een voucherregeling op, zodat kwets-
bare huishoudens energieslurpende 
apparaten kunnen vervangen door 
zuiniger exemplaren. Dit naar voor-
beeld van de witgoedregeling 
in Amsterdam. 
  

6. We spreken ‘Den Haag’ aan om meer 
inzet te plegen op energiearmoede in 
relatie tot een rechtvaardige en 
inclusieve energietransitie. Dat begint 
bij een betere monitoring van wat 
energiearmoede is. Maar ook roepen 

GROENLINKS EN DE CHRISTENUNIE STELLEN
DAAROM DE VOLGENDE 10 ACTIEPUNTEN VOOR: 

we op tot een maximum sociaal 
tarief voor gas en elektriciteit voor 
minimuminkomens, zoals dat ook 
in België geregeld is. 

7. We helpen bewoners om af te 
dwingen bij hun particuliere 
verhuurder om isolatiemaatrege-
len te treffen. Bijvoorbeeld door 
juridische bijstand of door het 
toegankelijk maken van subsidies 
die normaliter alleen voor ver-
huurders zijn. 

8. We trainen wijkinitiatieven en 
vrijwilligersorganisaties, zodat zij 
kwetsbare huishoudens kunnen 
helpen in het kiezen een voordelig 
energiecontract. Bijvoorbeeld via 
een collectief contract. Ook willen 
we dat Zwolse Energie voordelig 
toegankelijk wordt gemaakt, zo 
mogelijk met een gemeentelijke 
bijdrage. 

9. We gaan WOZ-categorieën 
instellen om energiebesparing te 
stimuleren en de meest kwetsbare 
huishoudens te ondersteunen. 

10. Zwolle krijgt een ‘Ketelbank’. Tegen 
aantrekkelijke condities kunnen 
huiseigenaren met warmtepomp 
hun HR-combiketel afstaan ten 
gunste van het algemeen belang. 
Huiseigenaren met een oude, nor-
maal rendement, ketel kunnen een 
nieuwere Hr-ketel uit de ketelbank 
krijgen totdat hun straat wordt 
voorzien van stadsverwarming.



Een samenwerking van ChristenUnie Zwolle en de GroenLinks Zwolle


