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Onderwerp : Afhandeling motie 2977

Geachte Statenleden,

Met deze brief informeren wij u over de afhandeling van motie 2977 over het opnieuw vullen
van de subsidiepot voor het verduurzamen van woningen.

Motie 2977
Uw Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten opnieuw budget vrij te maken
voor de Friese plusregeling uit de meeropbrengsten van VVindpark Fryslan. De opbrengsten
uit het VVindpark Fryslan zullen dit jaar vele malen hoger zijn dan het gemiddelde van € 6
miljoen. Uw Staten zijn van mening dat deze meeropbrengsten ten goede moeten komen
aan de Friese mienskip en goed gebruikt kunnen worden om het verduurzamen van huizen
te versnellen.

Afhandeling
In de vergadering van 8 november 2022 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten
het subsidieplafond van de Subsidieregeling Friese plus energiebesparende
isolatiemaatregelen 2021--2022, zoals de subsidieregeling voor woningeigenaren officieel
heet, te verhogen met € 250.000,-. Met deze invulling wordt invulling gegeven aan het
verzoek om opnieuw budget vrij te maken en kunnen alle ISDE-aanvragen die tot en met 19
april 2022 door de RVO zijn ontvangen, van een Friese aanvulling worden voorzien.

Tot op heden heeft de provincie Fryslan 3,2 miljoen euro besteed sinds 2020. Met dit bedrag
zijn at ruim 3200 woningen verduurzaamd. Door de ophoging van het subsidieplafond zullen
naar schatting nog 250 woningeigenaren extra worden gesubsidieerd voor getroffen
isolatiemaatregelen.
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Financieel
De ophoging wordt voorgefinancierd vanuit het reguliere Energieprogramma. Om het budget
vrij te maken uit de meeropbrengsten van Windpark Fryslan zullen wij bij de le BeRap 2023
een begrotingswijziging aan uw Staten voorleggen, waarbij de betreffende
bestemmingsreserve wordt aangesproken ten gunste van het reguliere Energieprogramma.

Hiermee beschouwen wij motie 2977 als afgehandeld.

Hoogachtend,

Gedep4kerde Staten van Fryslan,

drs.

A. Schepers, MSc, secr tar is

voor deze, de loco-provinaesecretads
'
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