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Onderwerp

Steun gevraagd voor Kamermotie over ambitieus isolatieprogramma

Geachte fractievoorzitters en leden van de commissies voor Binnenlandse Zaken en Economische Zaken
en Klimaat,

Tijdens het VAO Klimaatakkoord Gebouwde omgeving op 29 oktober jl. is de motie Dik-Faber/Moorlag
ingediend (TK 32813, nr.606). Hierin wordt de regering opgeroepen om met de middelen uit de Recovery
and Resilience Facility (RRF) een ambitieus isolatieprogramma in te richten. Wij – Bouwend Nederland,
Koninklijke OnderhoudNL, IVBN, Vastgoed Belang, Nationaal Renovatie Platform, Dutch Green Building
Council, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, de Woonbond, NVM en Aedes - ondersteunen deze
oproep van harte en vragen u dinsdag 3 november a.s. voor deze motie te stemmen.

Hiermee kan een flinke slag gemaakt worden met het behalen van de klimaatdoelen en kan het Kabinet
de renovation wave een impuls geven. De urgentie om juist nu hierin te investeren wordt extra bevestigd
in de Klimaat- en Energieverkenning, waarin wordt vastgesteld dat het tempo van energiebesparing daalt
(pagina 9). Het isoleren van woningen is een no-regret maatregel in de energietransitie en helpt zowel
huurders als eigenaar-bewoners om energie te besparen. Om deze reden werd bij de Algemene Politieke
Beschouwingen

al

de

motie

Segers/Klaver

(TK

35570,

nr.26) ingediend

voor

een

nationaal

isolatieprogramma. Vanuit de RRF kan in 2021 (dus al voordat er een nieuw kabinet is gevormd en er
daarmee kostbare tijd verloren gaat) een stevige financiële injectie gegeven worden. Nederland maakt
immers aanspraak op een envelop van 5,6 miljard euro, waarvan 37% (ca. 2 miljard) geoormerkt is voor
investeringen in duurzaamheid.

Hiermee wordt ook direct nieuwe én groene werkgelegenheid gecreëerd. Uit onderzoek blijkt dat
investeren in het verduurzamen van gebouwen de grootste banen generator per geïnvesteerde miljoen

2

euro is (IEA, Sustainable Recovery, pagina 12-18). Dit is geen overbodige luxe. Immers, de tweede
coronagolf en de daarbij genomen noodzakelijke, maar voor de economie impactvolle, maatregelen
zullen de werkloosheidcijfers verder laten stijgen.

Nederland moet voor de RRF een nationaal herstelplan indienen. De Europese Commissie nodigt lidstaten
uit om het verduurzamen van woningen hier in op te nemen en vraagt Nederland, in het kader van het
Europees semester, om publieke investeringen, waaronder investeren in het uitvoeren van het
Klimaatakkoord, naar voren te halen. Met deze motie wordt ook hier gehoor aan gegeven.

Wij hopen op uw steun.

Met vriendelijke groet,
Namens Bouwend Nederland, Koninklijke OnderhoudNL, IVBN, Vastgoed Belang, Nationaal Renovatie
Platform, Dutch Green Building Council, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, de Woonbond,
NVM en Aedes vereniging van woningcorporaties
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