
Project Energiearmoede 

Deventer



Bijdrage vanuit Rijk

• De zogenaamde RRE 3

• In Deventer € 854.398,-

• Te besteden aan energiebesparende maatregelen

• Expliciet bedoeld voor mensen met energiearmoede



Idee

Kunnen we met dit bedrag bij een kleine 

groep huishoudens die het ‘t hardst nodig 

hebben, maatregelen treffen die 

daadwerkelijk de energierekening 

verlagen? (Meer dan een tochtstrip en een 

ledlamp uit de RRE). 



Verschillende uitdagingen

• Hoe bereiken / selecteren we de groep mensen die dit het hardste nodig 

hebben zo transparant mogelijk?

• Welke maatregelen leveren per geïnvesteerde euro de meeste besparing 

op de energierekening op?

• Wat is de strategie voor huur- en koopwoningen? In Deventer woont ca. 

80% in een huurwoning.

• Wie kan de uitvoering doen en hoe?

• Correcte aanbestedingsprocedure

• Registratie en afhandeling

• Hoe houden we het zo eenvoudig mogelijk, voor zowel de doelgroep als 

onszelf?



Hoe groot is de groep en waar in 
Deventer?

• Definities en Data TNO gebruikt

• Gecombineerd met gegevens over woningen van de 

gemeente (BRP en WOZ gegevens). Aan de hand daarvan 

een schatting gemaakt.

• Op termijn verkennen: combinatie met microdata vanuit CBS. 

Gegevens op adresniveau.



Colmschate Noord 
individueel hybride
- Energie van onderaf
- Corporatie ‘24

Vijfhoek
Individueel hybride/AE
- Vervanging CV 

kopers
- Corporaties 

verspreid CV
- Uitrol Zon Rentree

WUP: Colmschate Zuid
individueel hybride/AE
- MJOP ‘25 – ’27
- Corporaties ’27
- Experiment HT WP

Koppelkansen:
Papenblik
- Corporaties ‘22 –

’23
- Gespikkeld bezit?

Koppelkansen:
Tuindorp
- Corporaties ‘22 –

’23
- MJOP ‘21-’22

De Worp
Individueel
- Energie van onderaf



Hoe groot is de groep en waar in Deventer?

Aantal huishoudens 

(Bron: BRP 1-1-2021)

Percentage huishoudens energiearm 

(analyse TNO)

(Let op! Bron: CBS 2019)

Vertaald naar aantal 

huishoudens energiearm 

totaal

Aantal huishoudens energiearm 

in corporatiewoningen

Start verduurzaming 

door corporaties

Binnenstad 4825 5,6% 271 219
De Hoven 966 2,9% 28 22 In ‘19 opgeleverd

Zandweerd 5788 5,7% 330 268 ‘21-’22 gereed

Voorstad 4739 10,6% 500 421 Papenblik ‘22-’23

Borgele en 

Platvoet

2585 6,8% 175 157

Keizerslanden 5519 7,3% 404 356 Tuindorp ‘22-23 

Ludgerus ‘22–’30

Oranjekwartier ‘22-’30

Rivierenwijk en 

Bergweide

2191 10,7% 235 Gereed in 2022

Colmschate-

Noord

2459 6,0% 146 109 ‘24 (deel woningen)

Colmschate-

Vijfhoek

4557 1,6% 72 51

Colmschate-

Zuid

4086 3,7% 153 100 ‘27

Diepenveen 1989 5,5% 110

Schalkhaar 2137 6,4% 136 112
Okkenbroek 127 12,7% 16 10

Lettele 621 4,6% 29 14
Bathmen 2297 3,3% 76 51



Eerste gedachten over maatregelen

• Spouwmuur isolatie (denk aan de vleermuizen!)

• Zolderisolatie binnen

• Vloerisolatie

• Dubbel glas

Wat kan er voor welk geld? 800 woningen € 1.000,- ?  530 (koop)woningen € 1.500,-?

Uitvoering mogelijk door lokale isolatiebedrijven.

Hoe omgaan met garanties?



De hamvraag: hoe is dit eerlijk?

• Durf te kiezen

• Alleen koopwoningen (in Deventer ca. 540)?

• Alle huishoudens die ontheffing hebben van afvalstoffenheffing? (1000)

• Langer dan 3 jaar uitkering?

• Bel en win?

• Maak het transparant

• Betrek de raad en het college van tevoren,  maak ze 

mede-eigenaar van de keuzestrategie



Randvoorwaarden aanbesteding

• Welke randvoorwaarden zijn er mbt de aanbesteding? 

• Hoe registeren we?

• Hoe zorgen we voor correcte financiële afhandeling?

• Indien samenwerking met corporaties: hoe gaan we om met oneigenlijke staatssteun?



Houd het eenvoudig

• Hoe houden we het zo eenvoudig mogelijk voor mensen die toch al veel stress ervaren door 

geldzorgen? 

• Mensen bereiken via de aanvraag € 200,-?

• Leren van woningcorporatie aanpak: 1 bedrijf: opname, vaststellen maatregelen →

akkoord gemeente + bewoner → uitvoering

• Hoe ontzorgen we zo veel mogelijk, voor, tijdens en na?

• Hoe houden we het eenvoudig voor onszelf?



Niet eenvoudig maar wel en goed idee...

- In overleg met RVO de ISDE wel in kunnen zetten voor 1 maatregel zodat 

er meer of beter geïsoleerd kan worden. (Aanvraag en uitbetaling via 

gemeente).

- Combinatie met andere potjes gemeente/provincie?



Gelijk integraal benaderen

Team:

- Werk en inkomen

- Beleidsadviseur warmte

- Adviseur kennis en verkenning

- Adviseur financiën/aanbesteding

- 2 woningcorporaties

- Adviseur techniek (extern)



Welke open vragen wil je mij mee geven?



Welke ideeën wil je mij mee geven?




