
ENERGIETRANSITIE
RIEN WIJDEVEN, WETHOUDER BERNHEZE



DOELSTELLINGEN 2030

• 11% energie besparen
- Verkeer en Vervoer
- Gebouwde omgeving

• 0,06 Twh energie opwekken
- Gebouwde omgeving
- Grootschalige opwek d.m.v. zon en wind

• Eerste woningen van het aardgas af



ELEKTRISCH RIJDEN

• Faciliteren in openbare laadmogelijkheden
- 38 openbare laadpalen in Bernheze
- 3 openbare laadpalen in Vorstenbosch
- In 2023 plaatsing van tenminste 20 openbare laadpalen in Bernheze

• Plaatsing van de laadpalen door Vattenfall

• Alle toekomstige laadlocaties t/m 2030 in een plankaart gezet



ELEKTRISCH RIJDEN
Uitsnede plankaart



ENERGIEARMOEDE

• In 2022 rijksgelden gekregen voor de aanpak en bestrijding van energiearmoede

• Eenmalige energietoeslag t/m 120% van het sociaal minimum en t/m 130% van het
sociaal minimum met aantoonbaar hogere energierekening

• Gemeentelijk aanbod energieverlaging:
- Klusbus (regionaal) > start december 2022
- Energiecoaches (lokaal) met witgoedregeling > start februari/maart 2023 i.s.m. BECO

• Doelgroep wordt benaderd per brief. Ook sociale partners mogen huishoudens
aanmelden.

• Aanmelden als energiecoach kan via welkom@onsbeco.nl



VERDUURZAMING EIGEN WONING
• Voor energieadvies kunt u terecht bij energieloket Brabant Woont Slim

- www.brabantwoontslim.nl/bernheze

• Vanaf 2023 ook subsidie voor één verduurzamingsmaatregel (ISDE)

• Gemeentelijke duurzaamheidslening
- Geld lenen voor de verduurzaming van de eigen koopwoning tegen 1,6% rente
- Geen leeftijdsgrens (sinds november 2022)
- Wel een krediettoets
- Van € 2.500 tot € 15.000 > één of meerdere maatregelen mogelijk

• Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds
- Geld lenen voor de verduurzaming van de eigen koopwoning
- Geen leeftijdsgrens
- 0% rente voor woningeigenaren met een verzamelinkomen minder dan € 45.014
- Van € 1.000 tot € 65.000 > volledige verduurzaming eigen woning mogelijk
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ZONNE-ENERGIE

• Zon op dak
- Woningen: 28% in Bernheze t.o.v. 20% in Nederland
- Bedrijven: 21% in Bernheze t.o.v. 13% in regio NOB

• Zon op land
- Combinatie van kleinschalig, VAB, grootschalig en OER
- 35% van onze resterende opgave vergund



2023

• Er wordt met name ingezet op energiebesparing en betere isolatie. Dit gebeurt via
verschillende projecten:
- Aanbod energiearmoede
- Nationaal Isolatieprogramma > stimuleren isolatiemaatregelen in EFG koopwoningen
- Collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen
- Gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie

• Warmtescans en -adviezen Vorstenbosch en Oranjebuurt
- Prestatieafspraken woningcorporaties
- Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
- Verenigingen en gemeenschapshuizen
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