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Hoe ziet u de implementatie van de transitievisie? Het lijkt alsof de
energiecoaches de kar moeten trekken. Dit zijn echter vrijwilligers die nooit in
staat zullen zijn om het grote aantal woningen van advies te voorzien. Oftewel:
welke route ziet u tot 2030 voor ogen?
En: in hoeverre ziet u subsidiemogelijkheden om de uitvoering te kunnen
realiseren?
Omnia Wonen is in het bezit van meer dan 1000 woningen. Welke rol ziet u
voor OW bij de uitvoering van de transitievisie?
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-

Voor de uitvoering wordt nog een uitvoeringsagenda opgesteld. De vrijwilligers
zullen een belangrijke rol spelen, maar wij zijn ons er van bewust dat voor deze
grote opgave meer nodig is. Wij zijn hier echter afhankelijk van de middelen die
het Rijk al dan niet beschikbaar stelt. We hopen tegen de tijd dat de
uitvoeringsagenda wordt opgesteld, hier meer duidelijkheid over te hebben.
Als met deze vraag de subsidiemogelijkheden voor de inwoners bedoeld wordt: er
zijn nu al verschillende subsidiemogelijkheden vanuit het Rijk (op ons digitaal
energieloket www.duurzaambouwloket.nl staat een overzicht welke dit zijn).
Gezien de huidige financiële positie van de gemeente zien we op dit moment geen
mogelijkheden als gemeente nog een extra subsidie open te stellen.
Omnia Wonen is nauw betrokken geweest bij het opstellen van de TVW. Zij
hebben in de uitvoering een belangrijke rol. Per wijk zal een aanpak op maat
moeten komen waarbij we onze plannen op elkaar afstemmen en, waar mogelijk
en waar het meerwaarde heeft, in gezamenlijkheid optrekken. In het kader van de
RREW wordt nu al een aanpak voorbereid waarbij ook Omnia wonen betrokken is.
Omnia Wonen maakt in eigen meerjaren onderhoudsprogramma’s ook plannen
om woningen in een buurt of vanuit een bepaalde bouwperiode op termijn naar
een hoger energielabel te helpen door middel van verschillende maatregelen.

