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Aanleiding voor het onderzoek 

 

Alle huishoudens in Nederland hebben te maken met stijgende energiekosten. Voor 

de een is dat geen bron van grote zorgen maar voor een ander heeft het een grote 

invloed op het leven. Voor de een is het geen probleem om energiebesparende 

maatregelen te nemen, voor de ander is het een onhaalbare kaart. Zeker de afgelopen 

tijd met de beperkende maatregelen rondom bestrijding van het coronavirus brengt 

voor nogal wat mensen problemen – financieel en anderszins – met zich mee. Nogal 

wat mensen waren verplicht thuis te werken en/of hebben kinderen die thuis moesten 

blijven of thuis werken. Hetgeen vaak tot verhoging van kosten voor verwarming en 

elektriciteit heeft geleid. Daar moet de huidige vlucht die de inmiddels torenhoge 

energieprijzen hebben genomen nog aan toegevoegd worden.  

De SP vindt het belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen en dat er niemand 

letterlijk in de kou komt te zitten. We maken ons zorgen over de betaalbaarheid en 

haalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen en of iedereen wel kan voldoen aan de 

hoge energiekosten.  

De SP vindt dat de overheid de regie moet nemen en ervoor moet zorgen dat de 

mensen met de laagste inkomens in de samenleving het eerst profiteren van en mee 

moeten kunnen doen aan besparing en opwekking van energie. 

We hebben in een aantal straten in de grotere kernen daarom een enquête gehouden. 

Per slot van rekening als je wilt weten wat er speelt, zul je dat moeten onderzoeken.  
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Huidige woningmarkt in Horst aan de Maas 

In de gemeente Horst aan de Maas is de verhouding huurwoningen <> koopwoningen 

25 % <>75 %. Het percentage huurwoningen bestaat uit zowel marktconforme huur- 

als sociale huurwoningen. 

Momenteel houdt plaatsing op de wachtlijst in dat je op 7 á 8 jaar moet rekenen vóór 

je in aanmerking komt voor een huurwoning. 

Het is aannemelijk te veronderstellen dat mensen met een koopwoning eerder zelf de 

regie hebben over het verduurzamen van hun woning. Huurders die een woning huren 

van particuliere verhuurders zijn afhankelijk van de goodwill van die verhuurders, maar 

zitten vaak qua huurprijzen in het hogere segment. Huurders, van bijvoorbeeld Wonen 

Limburg, zijn afhankelijk van de planning. Daarbij gaat het meestal om een standaard 

aanbod, geen maatwerk. Woningcorporatie Wonen Limburg zet in op grootschalige 

aanpassingen en maakt daarbij gebruik van landelijke subsidieregelingen. Dit houdt 

vaak wel in dat de aanpassingen geen of weinig gevolgen hebben voor de huur. 

Kijkend naar de geplande woningbouwprojecten tot 2025 kunnen we constateren dat 

het percentage huurwoningen waarschijnlijk iets zal toenemen. Daarbij moet direct de 

opmerking geplaatst worden dat het voornamelijk duurdere huurwoningen betreft. In 

de gemeenteraad wordt steeds door de SP gepleit voor een verhouding van 30% 

sociale huurwoningen, 30% marktconforme huurwoningen en 40% koopwoningen. 

Daarmee is door de gemeenteraad ingestemd. Echter het college maakte al direct een 

terugtrekkende beweging en sprak uit – bij monde van wethouder Tegels – dat de raad 

minder vragen moet stellen en vertrouwen in het college te hebben. Oók  als het 

college af zou wijken van de afgesproken verhouding 30-30-40. Met als argument dat 

ondernemers niet voldoende kunnen verdienen aan projecten met sociale huur. 

Volgens de SP is dat een zwak argument want de gemeente moet de regie nemen en 

de mogelijkheden gebruiken die ze tot haar beschikking heeft. Bijvoorbeeld door de 

grondprijs te verlagen en een bouwverplichting vast te leggen in het bestemmingsplan. 

Daarnaast wordt ook steeds vaker aan projecten de ruimte te geven via bijvoorbeeld 

de CPO-constructie (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Hiermee wordt een 

belangrijk middel uit handen gegeven om die daadwerkelijke 30% sociale huur te 

realiseren. Een zogeheten CPO-project heeft namelijk die verplichting niet.  

Een andere ontwikkeling vraagt ook om alertheid. Particuliere ondernemers gaan 
wooncomplexen bouwen en als “sociale huurwoning” verhuren. Ze brengen 
vervolgens een huurprijs in rekening die op de rand van de huurgrens ligt, met als 
gevolg dat nog veel mensen – en zeker jongeren – die toch niet kunnen betalen. En 
na verloop van jaren is de kans groot dat deze zogenaamde sociale huurwoningen 
alsnog omgezet worden in markthuurwoningen met commerciële huurprijzen als 
gevolg.  

Vooral jongeren komen moeilijk aan een (goedkopere) woning in de gemeente. Het 

aanbod aan huurwoningen is laag. Er is sprake van veel ‘scheefgroei’: mensen die 

momenteel in een voor hen eigenlijk te grote woning zitten, kunnen geen betaalbaar 

alternatief vinden. Er is dus amper sprake van doorstroom. Jongeren zijn hiervan 

vooral de dupe. Zij hebben de geldelijke middelen niet om een koopwoning aan te 
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schaffen omdat ze niet voor een hypotheek in aanmerking komen. En huurwoningen 

zijn ook amper betaalbaar voor hen en qua aanbod ook niet beschikbaar. 

Om het tekort aan woningen enigszins op te lossen pleit de SP er daarom ook al langer 

voor dat er zorgbuurthuizen gerealiseerd worden. Een dergelijk zorgbuurthuis vormt 

een klein wooncomplex waar met name ouderen in hun vertrouwde dorp of buurt 

kunnen blijven wonen, maar met de zorg die ze nodig hebben. Het zou betekenen dat 

er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen voor onder andere jongeren. 
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Werkwijze enquête 

Een aantal dagen na verspreiding van de enquêtes zijn deze op zaterdag 15 januari 

2022 deur aan deur opgehaald. Op een aantal adressen hadden de bewoners de 

ingevulde enquêteformulieren uit de brievenbus laten steken. Bij weer anderen lagen 

de formulieren klaar, maar er waren ook adressen waar we samen met de bewoners 

de antwoorden hebben ingevuld. 

De enquête kon anoniem ingevuld worden, zonder naam en andere contactgegevens, 

dus zonder koppeling aan straat of specifieke woning.  

We hebben ons bij de keuze voor bepaalde straten met name gericht op de 

huurwoningen. We zagen de afgelopen jaren een trend bij Wonen Limburg, de grootste 

verhuurder in de gemeente, dat steeds vaker na het vrijkomen van een huurwoning de 

woning te koop werd gezet. De buitenkant van een huis zegt meestal niet zoveel over 

het type woning, koop of huur.  

Onderstaande straten waren bij het onderzoek betrokken. 

Horst Putterstraat – Vinkenstraat (maisonettes) – Schansstraat 

– In de Riet – Weisterbeekstraat – Zegersstraat – Prinses 

Beatrixstraat – Jan van Eechoudstraat 

Grubbenvorst De Lijndrijver – Heideweg – De Comert – Maricollenweg 

Sevenum  Bosschekampstraat 

 

Van de in totaal 403 formulieren die er verspreid zijn, werden er 110 opgehaald. Een 

respons van 27 %. Het betrof 77 huurwoningen, 70 % van het totaal aantal 

opgehaalde formulieren. Op 1 na waren deze eigendom van Wonen Limburg. 1 

huurwoning is eigendom van Stienstra Heerlen. Daarnaast 33 koopwoningen. Die 

vormen 30 % van het totaal aantal opgehaalde formulieren. 
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Overzicht van de antwoorden 

Duurzaamheidsmaatregelen 

 Welk energielabel heeft uw woning? 

Energielabel HUUR percentage  KOOP percentage 

A 3 12 % - 40 % 

B 1 4 x 

C 2 7 x 

D - 1 x 

E - - 

F 1 1 x 

G 2 - 

weet niet 37 48 % 10 30 % 

niet ingevuld 31 40 % 10 30 % 
 

totaal 77 100 %  33 100 % 

 

 

 

 Zijn er al duurzaamheidsmaatregelen genomen in uw woning? Of zijn er 

plannen om maatregelen te nemen?  

 HUUR  KOOP 

 aantal perc.  aantal perc. 

ja met toelichting 71 92 % 32 97 % 

ja zonder toelichting 2 3 % - - 

weet niet 3 4 % 1 3 % 

niet ingevuld 1 1 % - - 
  

totaal 77 100 % 33 100 % 

 

 

 Welke duurzaamheidsmaatregelen zijn of worden er genomen? (tevens of dit 

door bewoner zelf is bekostigd) 

Duurzaamheid huur zelf  koop zelf 

spouwmuurisolatie 48 62 % 2 x 18 55 % 6 x 

vloerisolatie 25 32 % 2 x 13 40 % 3 x 

dakisolatie 55 71 % 1 x 22 67 % 8 x 

zonnepanelen 60 78 % 3 x 20 61% 11 x 

dubbel glas/3 dubbel 63 82 % - 18 55 % 9 x 

warmtepomp - - - 3 9 % 1 x 

zonneboiler 1 1 % - - - - 

rolluiken 1 1 % 1 x - - - 

geen maatregelen 3 4 % -  - - - 

onbekend 2 3 % -  1 - - 
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 Als u van de gemeente/overheid een renteloze lening zou kunnen krijgen om 
uw huis energiezuiniger te maken, zou u van dat aanbod gebruik maken? 

 

Renteloze lening huur  koop 

 aantal perc. aantal perc. 

ja 8 10 % 14 43 % 

nee 52 68 % 13 39 % 

weet niet 5  6 % 4 12 % 

niet ingevuld 12 16 % 2 6 % 
  

totaal 77 100 % 33 100% 
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Energiekosten 

 Welk percentage van uw inkomen besteedt u (ongeveer) momenteel aan 

energiekosten?  Percentage of bedrag.     

Percentage van het inkomen huur  koop 

 4 – 5 % 2 x 6 x 

6 – 10 % 12 x 12 x 

11 – 15 % 6 x 4 x 

16 – 20 % 4 x  - 

21 – 25 %  1 x - 

26 – 30 % 2 x - 

weet niet 14 x 5 x 

niet ingevuld 20 x 6 x 

Energiekosten in euro’s p.m. huur  

 tot € 100 6 x  - 

€ 101 – € 150 4 x  - 

€ 151 – € 200 5 x  - 

€ 200 – € 250 1 x  - 

totaal 77  33 

 

 Verwacht u meer voor de energie te moeten gaan betalen? 

 huur  koop 

*  Ja + percentage 13 x 17 % 11 x 33 % 

** Ja + bedrag 9 x 12 % 5 x 15 % 

Ja zonder perc. of bedrag 17 x 22 % 4 x 12 % 

Onzeker 17 x 22 % 3 x 10 % 

Nee 17 x 22 % 8 x 24 % 

Niet ingevuld 4 x 5 % 2 x 6 % 
  

totaal 77 100 % 33 100 % 
 

 

 Zo ja, hoeveel meer? 

* Percentage meer betalen huur  koop 

 3 – 5 % 6 x 3 x 

6 – 10 % 1 x 2 x 

11 – 15 % 1 x 3 x 

16 – 20 % 2 x  2 x 

25 – 30 % 2 x - 

40 % - 1 x 

100 % 1 x - 

** Bedrag meer betalen p.m. huur koop 

 € 15 –  € 50 7 x 2 x 

€ 51 – € 100 1 x 2 x 

€ 101 – € 150 1 x 1 x 
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 Voorziet u problemen om de energiekosten te kunnen betalen?   

Problemen met betaling huur  koop 

 ja 24 x 31 %   4 x 12 % 

nee 35 x 45 %  26 x 79 % 

onzeker 11 x 15 %  2 x 6 % 

niet ingevuld 7 x 9 %  1 x 3 % 
 

totaal 77 100 %  33 100 % 

 

 

 

 

Aanvullende opmerkingen 

Ten aanzien van woningen van Wonen Limburg: 

- Gasketel is oud en zal vervangen moeten worden, zelf meebetalen? 

- Gasketel werkt niet goed  

- Last van tocht 

- WL komt afspraken niet na 

- Blijven zitten met schade na werkzaamheden WL 

- WL biedt alleen standaard aanbod, maatwerk niet bespreekbaar 

- Tevreden over WL 

 

Overige opmerkingen: 

- Voor duurzaamheidsmaatregelen is goed en helder advies nodig  

- Is er ook aandacht voor de autobrandstofprijs? Dat is de grootste kostenpost.  
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Conclusies 

 

1. Voor veel huurders was het lastig om aan te geven wat het energielabel is van hun 

woning. Dat lijkt ook wel logisch te zijn, omdat bij verhuizing de verhuurder 

verantwoordelijk is voor het energielabel en niet de huurder.  

Het percentage bij de kopers dat bekend is met het energielabel van hun woning is 

aan de lage kant met 43 %. Bij verkoop van een woning moet de eigenaar een actueel 

energielabel kunnen overleggen. Het label geeft namelijk aan of een woning 

energiezuinig is of juist niet. 

 

2. Bij 73 van de 77 huurwoningen zijn in meer of mindere mate 

duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Daarbij moet vermeld worden dat dit bij 3 

huurwoningen alleen dubbel glas betreft.  

Op het totaal van huur- en koopwoningen bij elkaar is bij 105 van de 110 

geënquêteerden in meer of mindere mate sprake van verduurzaming van de woning. 

We constateren dat er een groot aantal van de bezochte woningen, zowel huur als 

koop, reeds voorzien is van aanpassingen ten aanzien van verduurzaming. Hierbij ligt 

het percentage bij de koopwoningen logischerwijze wel hoger. Die laatste groep 

beschikt over het algemeen over meer middelen. Huurders nemen minder snel het 

initiatief om maatregelen te nemen en leggen die verantwoordelijkheid – terecht – 

eerder bij de verhuurder neer. Ook ontbreken vaak de middelen bij de huurders om 

maatregelen te nemen. 

 

3. Bij een derde van vooral de huurders bestaan zorgen over de toekomst qua 

financiële mogelijkheden om aan de kosten en dergelijke te voldoen. Die zorgen neem 

je niet weg met duurzaamheidsmaatregelen. 

 

4. We constateren dat een groot aantal bewoners van de huurwoningen wel verwacht 

dat ze meer moeten gaan betalen voor de energie, maar dat men niet altijd zicht heeft 

op de verhoging. Bijna de helft (resp. 31 en 15 %) geeft aan zeker problemen te 

verwachten en/of er onzeker over te zijn. Dit geldt slechts voor een klein gedeelte van 

de kopers (resp. 12 en 6 %).   
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Aanbevelingen 

1.  De overheid – en zeker ook de gemeentelijke overheid – moet aan betere en 

specifiekere informatieverstrekking doen. En daarbij met name de mensen 

met de lage inkomens betrekken.  

Zij vinden minder makkelijk de weg in het woud van regelingen. Actieve 

informatieverstrekking moet specifiek gericht worden op deze groep en vindt 

dan niet plaats in reactie op een aanvraag. De gemeente is op de hoogte van 

de financiële situatie van de mensen en kan dus proactief optreden. 

Het energieloket bestaat al geruime tijd, maar wordt over het algemeen niet 

snel door huurders gevonden. 

2.  Informatie en/of inwinning van advies moet daarnaast makkelijker te vinden 

zijn.  

Niet iedereen begeeft zich even makkelijk op de digitale snelweg. Daarnaast is 

het taalgebruik van de informatie – op papier of via een scherm – niet altijd 

helder. Voor laaggeletterden en mensen met een buitenlandse achtergrond 

vormt dit zeker een probleem. Dat kunnen we ook constateren na de 

ophaalronde waarbij we nogal wat mensen van met name Poolse komaf hebben 

gesproken en die aangaven het zeer lastig te vinden wat er allemaal 

beschreven stond.  

3.  In de prestatieafspraken met woningcorporaties zou niet moeten staan dat het 

gemiddelde energielabel B is in 2030. Het streven zou moeten zijn dat 

minimaal een B-label voor alle woningen in hun bestand geldt. 

4.   De SP pleit ervoor dat sociale huurwoningen alleen gerealiseerd worden door 

corporaties óf de gemeente zélf . En als er in het kader van de CPO-constructie 

geen sociale huurwoningen komen, moet dat minimaal gecompenseerd 

worden door een project waar enkel sociale huurwoningen gerealiseerd worden 

bijvoorbeeld in een buurt waar overwegend koop- en markthuurwoningen staan. 

5.  De volgorde van toepassen van duurzaamheidsmaatregelen zou omgekeerd 

moeten worden. Pak eerst de huurwoningen aan en met name die in het 

sociale huursegment.  Degenen die besparing van kosten het hardste nodig 

hebben, kunnen dan als eerste van de maatregelen profiteren. En dat leidt tot 

een betere leefomgeving. 

Ons onderzoek kreeg als thema mee ‘Iedereen moet mee kunnen doen’. Bij 

verduurzaming van woningen liggen er meer kansen en mogelijkheden voor 

bewoners van koopwoningen. Zij kunnen ook makkelijker van regelingen 

gebruik maken. Denk daarbij voornamelijk aan duurdere investeringen als 

zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler.  
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SP Horst aan de Maas 

Secretariaat:  Kruisstraat 18 

  5963 AL Hegelsom 

  horstaandemaas@sp.nl 

  077 3985312  
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Bijlage 

 

Januari 2022 

 

Aan de bewoners van deze woning 

 

Alle huishoudens in Nederland hebben te maken met stijgende energiekosten. Voor 

de een is dat geen bron van grote zorgen maar voor een ander heeft het een grote 

invloed op het leven. Voor de een is het geen probleem om energiezuinige 

maatregelen te nemen, voor de ander is het een onhaalbare kaart. De SP vindt het 

belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen en dat er niemand letterlijk in de kou 

komt te zitten. We maken ons zorgen over de betaalbaarheid en haalbaarheid van 

duurzaamheidsmaatregelen en of iedereen wel kan voldoen aan de hoge 

energiekosten.  

We vragen ons af wat uw ervaringen zijn en wat u daarvan vindt en hebben daarvoor 

een korte enquête opgesteld. Wij hopen dat u hieraan mee wilt werken. We zullen u 

op de hoogte houden van de resultaten. 

Wij komen op zaterdag 15 januari a.s. tussen 9.30 en 12.00 uur dit papier ophalen. 

Indien u niet thuis bent, vragen wij u de ingevulde enquête uit de brievenbus te laten 

steken. 

Voor meer informatie over de enquête of over lidmaatschap van de SP kunt u zich 

wenden tot vertegenwoordigers van SP Horst aan de Maas: 

 Michael Van Rengs  (06 2714 6811) 

 Wilma Kurvers  (06 3653 3498) 

Of via horstaandemaas@sp.nl 

 

U vindt de vragen en de ruimte om te antwoorden op de achterzijde van deze 

brief.  

U kunt de vragen zonder vermelding van uw naam en/of adres beantwoorden. 

                       

Graag het antwoord dat op u van toepassing is omcirkelen.  
 
Eventuele toelichting op uw antwoorden (bij ‘Opmerkingen’) is voor ons ook zeer 
waardevol. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
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1a. Woont u in een huurwoning?         Ja     Nee  
 
1b. Zo ja, van welke verhuurder is deze woning? 
 

 ___________________________________________________________ 
 
1c. Welk energielabel heeft uw woning?  ___ 
 
2a.  Zijn er al duurzaamheidsmaatregelen genomen in uw woning? Ja     Nee 
 
2b.  Zijn er plannen om maatregelen te nemen?      Ja     Nee 
 
Indien u ‘ja’ heeft geantwoord op 2a en/of 2b graag vraag 3 beantwoorden. 
Indien u ‘nee’ heeft geantwoord bij 2a en 2b kunt u vraag 3 overslaan. 
 
3. Welke van onderstaande duurzaamheidsmaatregelen zijn of worden er genomen? 
  

Spouwmuurisolatie  Ja Nee  
 Vloerisolatie   Ja  Nee 
 Dakisolatie   Ja  Nee 

Zonnepanelen  Ja Nee 
 

 Dubbel/3-dubbel glas Ja  Nee 
 Warmtepomp  Ja Nee 
 Zonneboiler   Ja Nee 
 Overig: ________________________________________________ 
 
Indien u zelf een of meerdere van bovengenoemde maatregelen heeft bekostigd, 
vragen we u een + ervóór te zetten. 
 
4. Als u van de gemeente/overheid een renteloze lening zou kunnen krijgen om 
    uw huis energiezuiniger te maken, zou u van dat aanbod gebruik maken? 
             

  Ja    Nee 
 
5a.  Welk percentage van uw inkomen besteedt u (ongeveer) momenteel aan 
energiekosten?           _________ 
 
5b.  Verwacht u meer voor de energie te moeten gaan betalen?   Ja    Nee 
         
        Zo ja, hoeveel meer?     _________ (percentage of bedrag) 
 
5c.   Voorziet u problemen om de energiekosten te kunnen betalen?  Ja        Nee 
 
Ruimte voor opmerkingen: 

 


