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1) Welkom en opening door minister 011ongren 
Graag wil ik jullie - en in het bijzonder Diederik Samsom - bedanken voor jullie 
bereidheid om deel te nemen aan deze sectortafel Gebouwde omgeving. 
Dit is de eerste sectortafel die bijeenkomt. Dat zegt iets over het enthousiasme. 
Er moet veel gebeuren in de gebouwde omgeving. Er moet meer en het moet 
sneller. Ook het moment is belangrijk; door Groningen en het economisch herstel 
is duidelijk: We moeten van het gas af. Het doel is: innoveren en verduurzamen 
en bij voorkeur goedkoper dan we het nu doen. 
Ik wens jullie veel succes en ook veel plezier! 

2) Organisatie Klimaatakkoord en Sector tafel gebouwde omgeving 
Diederik Samsom vertelt: Deze sectortafel is nog in oprichting. Morgen komt het 
Klimaatberaad bijeen, dat is het officiële startschot. 
Het doel voor deze sectortafel is een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Met 
een stempelpost in 2030. Om dat te bereiken moeten er 30.000-50.000 woningen 
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per jaar aardgasvrij of aardgasvrij-ready worden gemaakt aan het einde van de 
kabinetsperiode. 
Daarnaast moet er wellicht nog wat worden gedaan voor de 50.000 
nieuwbouwwoningen per jaar. 
U bent uitgenodigd voor deze sectortafel omdat u daar een bijdrage aan kan 
leveren. 

3) Voorstelronde / Hoe gaan we deze klus samen klaren? 

 - Netbeheer Nederland  
Ik ben zeer gemotiveerd dat de energietransitie op tijd klaar is: minstens 49% in 
2030. 
Vraagstuk netbeheer (gebouwde omgeving) - alles wat daar gebeurt heeft impact 
op de energie-infrastructuur in Nederland. Alle energie-infra zal dus in principe 
aangepast moeten worden. Dit moet kunnen maar vereist wel technische 
maatregelen en een planmatige aanpak. Dat moet bespreekbaar zijn aan deze 
tafel. En er is regie nodig op het proces. Voorbeeld van tekort aan technici. 
De netbeheerders hebben veel kennis opgedaan met alle gemeenten en 
provincies (aanpak warmtetransitie, (democratische) wijkgerichte aanpak). Die 
kennis brengen we graag hier in. 
De netbeheerders kunnen van elke gemeente in Nederland aangeven welke opties 
(all-electric, warmtenet, etc.) mogelijk/nodig zijn. 

 -Nederlandse Vereniging Duurzame Eneraie (NVDE)) & TKI urban  
energy  
Maakt deel uit van high level groep energie-akkoord. 
De insteek van de NVDE is gericht op samenwerking over de hele keten heen. Dit 
is nodig om tot oplossingen over de grenzen heen te komen. 
Vanuit.de TKI urban energy zijn we bezig innovatieprojecten in de gebouwde 
omgeving aan te jagen. Van nieuwe generatie warmtepompen tot industriële 
concepten en smart grid oplossingen. Alle oplossingen die nodig zijn om deze 
uitdaging het hoofd te bieden. 
Daarbij hebben we steeds meer oog voor de sociale aspecten. 
Wat is succesvol gebleken in energieakkoord 1.0: wind op zee aanpak. Er zijn een 
aantal pijlers nodig om doorbraken te realiseren. Als we in staat zijn een goede 
innovatieagenda op te stellen gekoppeld aan een opschalingsprogramma icm 
duidelijkheid over de randvoorwaarden (zoals arbeid en personeel). Dat maakt 
het aantrekkelijk voor bedrijven om te investeren. Het is goed om te kijken hoe 
deze systematiek kan worden benut binnen het domein van de gebouwde 
omgeving. Opschaling lukt alleen als er voor een integrale aanpak gekozen wordt. 
Wij kunnen als organisaties aan deze agenda en programma bijdragen -
kostenreducties, betaalbaarheid, arbeidspotentieel, technische mogelijkheden 
inschatten. 

 - Vereniging Eigen Huis (VEH)  
Wij vertegenwoordigen 750.000 woningbezitters. Zij zijn overwegend bereid hun 
woning te verduurzamen. Maar ze hebben wel vragen: wat moet er gebeuren, wie 
moet dat doen en wie gaat het betalen? 
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We ondersteunen de uitgangspunten en ambities uit het Energieakkoord 1.0, 
maar hebben het desondanks niet ondertekend. 
Hoe krijgen we de huiseigenaren in beweging? Er is een eerlijke verdeling van de 	t 
lusten en lasten tussen consumenten en bedrijfsleven is nodig. Hoe stimuleren 
we first movers (en voorkomen we afwachten op goedkoper worden van de 	get 
maatregelen). 
Eerlijke verdeling van inspraak - wat is de meest ideale energiemix lokaal en hoe 
krijg je mensen daarin mee en wat doet het met het comfort van de woning 	A 
Stabiel beleid (bijvoorbeeld salderingsmaatregel en isolatiesubsidie) is van 
belang. Voor het draagvlak moet het wel langer gecontinueerd worden. Juist in 	`,ij 
het begin is dit draagvlak cruciaal. 	 l 1i1 

Goede voorbeelden zijn nodig om de leden over de streep te krijgen. Als leden 	t 
eenmaal beginnen met verduurzamen, dan volgen de stappen elkaar snel op. 
Hoewel er een enorme ambitie ligt, ben ik optimistisch. 	 ot" 

ii 19.  
 - Interprovinciaal Overleg (IPO)  

Het is goed dat er een ambitie is geformuleerd. Daardoor is de vrijblijvendheid 
eraf. Versnelling moeten we aan deze tafel bespreken. .'ijit.'44.4404~~10~15fIt21,»  
De energie-infrastructuur vraagt om forse investeringen. We kunnen daarom niet 
na een aantal jaren weer zeggen dat we het toch anders moeten doen. Er is gus 
geen vrijblijvendheid meer in de keuzes. 	 P  glfitelJ 

Als decentrale overheden kunnen we in kaart brengen wat per wijk de ' 	 ititr 
verstandigste oplossing kan zijn. Dat zal per regio verschillen. 
Een zorgpunt is hoe we Nederland meekrijgen. Een groot deel van Nederland is f -gre~ 
angstig wegens een gebrek aan handelingsperspectief. 	 4-1,4 
Een ander zorgpunt is betaalbaarheid - nieuwe energievoorziening gaat kosten 
met zich meebrengen en gaat verschillend neerslaan bij verschillende inwoners t' 

groepen. We moeten nieuwe vormen va solidariteit organiseren om 	rau - 

energiearmoede tegen te gaan. 	 111/44 ,  
We willen pilots faciliteren en ondersteunen. We investeren mee. We hebben telg;  t 
instrumentarium nodig van het Rijk om vrijblijvendheid er echt af te krijgen. (' 

 (vervangt ) - Unie van  
Waterschappen (UvW)  
De ambitie van de waterschappen is om in 2030 energieneutraal te zijn. Er is al 
veel mogelijk, maar lang niet alle mogelijkheden worden benut. Bijv. warmte uit 
afvalwaterzuivering in Overvecht gebruiken voor warmtenet wijk Overvecht. Dit 
vereist (dure) waterpompen. 
Verbinding met samenleving, afnemers nodig - zoeken naar match vraag & 
aanbod. 
Het klimaat is al veranderd en gaat nog verder veranderen. Daarom moeten we 
klimaatadaptief worden. Zowel voor wateroverlast als voor hittemomenten is 
samenwerking nodig tussen waterschappens en bewoners, provincie en 
gemeenten. 
We hebben veel kennis, help ons die kennis te ontsluiten en bij mensen in de 
achtertuin te komen. 
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 -Vereniging van Nederlan_dse Gemeenten (VNG)  
De overheden zitten hier niet voor niets bij elkaar in de buurt: we willen dit 
samen oppakken. 
Onze grootste opgave hier is te komen tot een marktordening die past bij de 
nieuwe wereld: wet en regelgeving en financieel speelveld. We moeten de 
verleiding weerstaan om te kijken welke aanpassingen zijn nodig ten opzichte van 
nu. Backcasting is verstandiger: - wat hebben we straks nodig en dan terug 
kijken wat moeten we nu doen. Voorbeeld businesscase warmte 
rioolwaterzuivering - nu niet haalbaar omdat gas te goedkoop is. 
We hebben game changers nodig. Motortjes vinden waarmee de markt vanzelf in 
beweging komt. Denk aan feed-in tarieven in Duitsland.Enkele eerste ideeën: 
aflopend voordeel voor first movers: hoe eerder je instapt, hoe meer voordeel; de 
gasprijs moet omhoog, als heeft dit wel grote sociale effecten; heffing op lozing 
van warmte. Maar overal zitten wel stevige effecten aan. Het moet echt ingrijpend 
effect hebben op de businesscase, want alleen dan gaat de energiemarkt 
bewegen. 
Er zijn een aantal aandachtspunten: 
- Kostenkant is belangrijk vraagstuk. We, BV NL, moeten gaan investeren. Hoe 

kleiner deze som, hoe makkelijker de realisatie. 
Voor de markt is voorspelbaarheid belangrijk - bijv. terugverdienen 
ontwikkelkosten. 
Op hoofdlijnen conceptueel kader - hoe doen we dit en waarom is dat. Het 
verhaal over gezamenlijke richting. Denk aan planmatig en gebiedsgericht, 
benutten van verandermomenten, hoe organiseren. 

- Het grote verhaal is nodig om de giga-opgave duidelijk te maken. Het is nog 
niet doorgedrogen dat we bij 8 miljoen huizen langs moeten in 30 jaar. We 
moeten een "man on the moon" gevoel creëren: Het gaat om de grote 
modernisering van Nederland, daardoorzijn we klaar voor de 21e eeuw. De 
koek vergroten richting veiligheid, zorg, etc. zou een manier kunnen zijn om 
tot een offer you can't refuse te komen. 
Pas op met focus op woningen: utilitaire sector is vaak groter. Moet ook op 
de agenda komen. 
Er is aandacht nodig voor het verdelingsvraagstuk. Ook zonder aandacht is er 
toch een verdeling (arm-rijk, nieuwbouw-monument, stad-platteland). Dus 
maak er een bewuste keuze van. 
Organisatie van arbeidsmarkt: hoe krijgen we voldoende handjes. 

Er liggen 8 miljoen adressen in onze gemeenten. We kunnen bij die adressen 
aankloppen. Ook kunnen we bij gebiedsgerichte processen een regisserende rol 
spelen. Verder hebben we zelf vastgoed dat we gaan verduurzamen. 
Gemeenten hebben nu geen rol/bevoegdheden in de energiesector. Hoe gaan we 
de governance regelen? Daarnaast hebben we middelen nodig. Per 8.000 
woningen hebben we 1 fte nodig om het te regelen, weten we uit eerdere 
ervaring. Zeker voor kleinere gemeenten is het echt heel lastig. 
Laten we ons niet blind staren alleen focussen op CO2-reductie, maar ons ook 
richten op meerwaarde voor de samenleving. 
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 - Woonbond  
De Woonbond vertegenwoordigt 1,6 miljoen huurders, waarvan 2/3 in de 
corporatiesector en 1/3 de particuliere huursector. 
De meeste winst is te behalen in de particuliere huurvoorraad. 
Verdelingsvraagstuk: gasprijs omhoog = vooral ten laste van minst koopkrachtige 
personen. Lasten en lusten moeten we gaan verdelen. 	 r 1f 
Primaire benadering = draaglak creëren. Betrekken bewoners bij projecten, 	Infr.----M-P') 
bijvoorbeeld door verduurzaming te koppelen aan comfort. 	J!!,  
Aanloopverliezen - er wordt vaak gekeken naar woningcorporaties om 'voorop te 'nl 411-r-4  
lopen. Maar dan hebben de woningcorporaties de grootste lasten (en dus de 	mor vn 

laagste inkomens). 
Energie armoede is een belangrijk thema: De laagste inkomens wonen vaak in 	"3- 
slecht geïsoleerde woningen. 	 1,te =.2L2Mk-  ~eiri~s~~1?-"jta 

Mijn insteek is lagere woonlasten, dat kan ook via de energierekening. 	'ZI177,J15Va- 
Laat de verhuurderheffing een stimulerende prikkel zijn voor het tempo van de 	= 	-1 
verduurzaming. 

 - PO- en VO-raad — 
Er zijn ongeveer 10.000 schoolgebouwen ,het precieze.aantal is onbekend. 
Ik zit hier aan tafel met een groot gevoel van urgentie. Het is nu of nooit. Laatste 
generatie om deze belangrijke stappen te kunnen zetten. 
Belangrijk dat leerlingen een goede toekomst tegemoet gaan, niet alleen qua taal 
en rekenen. De kwaliteit huidige schoolgebouwen is veelal slecht en dus niet , 
optimaal om taal en rekenen te leren. Verbind deze opgaven aan elkaar. 
Er is veel draagvlak in onze sector voor verduurzaming van gebouwen. 
De normbedragen (uit de jaren 80), icm de duurzaamheidseisen en het 	 wou Ik 

Bouwbesluit maken het heel ingewikkeld om een nieuw schoolgebouw neer te ~44,-*!"1  'uk 
zetten. 	 401; W='4. 
Eigendomsverhoudingen (schoolbestuur - gemeente) vermoeilijken het*'  
verduurzamen van gebouwen. 
Kennis is een uitdaging om maatregelen te realiseren. 	 oviA ir. 	-won p!"owl 

 - warmtesector: Stadsverwarming Purmerend, Eneco. Nuon. 	1,X42-'  2-2;-T 	f  

Ennatuurlijk, HVC 	 ;it 
Stadsverwarming Purmerend is een publiek warmtebedrijf dat dichtbij de politiek 	I"  
en de raad staat. 	 „,,r~r~g 22, 5  

Zo'n driekwart van Purmerend is aangesloten op stadsverwarming: bron biomassa 11  
van Staatsbosbeheer. 	 ,r4 

k 	t 
Waar staan we voor: 	 - 	- ;)' 

Hoe kunnen we vraag en bron met elkaar verbinden. 
Pilot - deur voor deur aanbellen bij 77 woningen in particulier eigendom om 
het gesprek te voeren over wat betekent het voor mijn woning, wat moet er 
worden aangepast, welke techniek en welke kosten. De waaromvraag lijkt al 
gepasseerd vanwege Groningen. De directe aanleiding is de rioolleiding die 
wordt vervangen. Gasnet kan er dan uit als men wil. 

Als warmtesector (Eneco, Nuon, Ennatuurlijk, HVC) : kunnen we vanaf 2025 
80.000 woningen per jaar op warmte aansluiten daar waar het verstandig is. Als 
sector willen we €600 tot 700 miljoen investeren. Maar dan zijn wel goede 
afspraken, voorspelbaarheid en draagvlak nodig. 

krit-24 
'fl 

-1e4 
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 - Geothermie-sector 
Hydreco is eén van de grootste operators op vlak van geothermie. En er zijn er 
nog maar weinig, buiten de tuinders om. 
Grote onbekendheid en grote verwachtingen. 
Er zijn veel partijen die meekijken bij projecten (ivm kennis opdoen en leren) -
dat heeft een vertragende werking. 
Alles is in beweging - zowel de sector (puberstatus, aantal projecten gerealiseerd 
en aantal lessen getrokken, maar moeten nog wel een aantal lessen trekken on 
een volwassen sector te worden) als de techniek, de spelers, etc. Dit werkt 
vertragend en kostenverhogend. De top van deze kosten is nog niet bereikt. Een 
portfoliobenadering (een treintje van projecten) versnelling, routine, 
kostenreductie, risicoreductie kunnen de kosten omlaag brengen. We hebben nog 
wel wat zetjes nodig om zover te komen. 
Er is draagvlak is nodig. We zetten als sector sterk in op communicatie. 
Groningen is een kans voor duurzame energie (en dus ook geothermie), maar ook 
lastig want geothermie zit ook in de grond. 
Een algemeen punt: ik hoor vaak de boodschap dat we duurzame energie willen, 
maar dat het ook goedkoper moet. Dat gaat ons remmen. Het eerlijke verhaal is 
dat de energietransitie geld kost en risico's met zicht meebrengt, maar dat we het 
toch gaan doen. 

 - Eneco, namens alle energiebedrijven  
Aandachtspunt is draagvlak (op alle niveaus), governance en eerlijke verdeling. 
Niet blind staren op de reductie van 7 Mton in 2030. Gronings gas kan een grote 
drijfveer zijn voor deze tafel. 
Als Energiebedrijven hebben we 8 miljoen klanten (deels op stadswarmte, deels 
nog op gas). Daarnaast hebben we veel kapitaal en mensen (incl. 
onderaannemers) om de energietransitie grootschalig aan te pakken (er zijn meer 
mensen nodig). Veel technische ervaring. We staan te popelen om over te 
schakelen naar duurzame warmte. De beslissing om over te gaan is al genomen 
[bij Eneco]. 
Ik zou graag zien dat we aan deze tafel tot een aantal programma's komen á la 
wind op zee - met wederkerige prestaties, fiscale maatregelen, wegnemen van 
belemmeringen (bijv power to wind), oplossingen voor onrendabele top. 
Helpen van de geothermiesector, piek en basislast, hoge temperatuur- en lage 
temperatuurwarmte. 
Ik zou graag samen met woningcorporaties bekijken hoe we 
ontzorgingsprogramma's kunnen opzetten 
Nodig: 
Draagvlak. 
Samen met netbeheerders, energiecorporaties en gemeenten wijken & techniek 
selecteren. Participatieaanpak gebruiken om draagvlak te creëren: lessen van 
windenergie toepassen op warmtewijken. Lokale bewoners gedeeltelijk eigenaar 
laten worden. 
Financiering: 1.000 euro per woning per jaar extra voor duurzame 
warmtevoorziening t.o.v. gas, heeft CE Delft uitgerekend. Dus aanvullende fiscale 
maatregelen, kostenreductieprogramma (in keten voor en achter te meter) en 
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wellicht nog wat extra support voor de onrendabele top (bijvoorbeeld een 
transitiefonds). 
Dit is een spannende, complexe tafel. In 2013 is de gebouwde omgeving niet zo 
goed gelukt. Toch ben ik optimistisch, aangezien er nu urgentie is, onder andere 
door Parijs. 

 (vervangt ) - Bouwagenda  
Van de ministers van I&M, EZ en BZK heeft de Bouwagenda ongeveer een jaar 
geleden de opdracht om klimaatakkoord Parijs en grondstoffenakkoord om te 
zetten in agenda en uitvoeringsprogramma. Daar hebben we met veel 
organisaties en de bouwcoalitie aan gewerkt. De bouwagenda kent 11 roadmaps 
en 7 thema's. 
De ambitie van de partijen  

 
  

 
iikoweir-1 

We hebben de stand van zaken van de roadmaps op papier gezet. Dat kan indien 
gewenst met de partijen aan deze tafel worden gedeeld. 

:1 * 	t 	==. 

 - Triodos  
De energietransitie is ook een sociale transitie. Het gaat niet alleen over het 1SK'n ni, #i 
ideaal ideaal - het zou een lonkend perspectief / win -win moeten zijn voor alle ,ottIlltio -4 Ta -I 
Nederlanders. Het is van belang mensen te betrekken bij deze beweging. De 
uitdaging: hoe krijgen we de lagere inkomensgroepen, de particuliere sector en ÉY r, 
de probleemgebieden aan boord? Ook de bewoners van woningen die te maken 1~ 1W-'n 
hebben met een daling woningwaarde vanwege externe oorzaken 4~-~1,ktka--,  
(krimpgebieden, funderingsproblemen). Praat niet alleen over kosten en 
technieken. Voorkom slechte voorbeelden die imago verzwakken. 	Itkw 
Het is nodig om schaal te maken, want nu is de kostprijs te hoog. 	mil411 
Inprijzen van CO2 = let op verdeling van lasten, anders bij laagste 	rja,w- 	«:. 	F 
inkomensgroepen de zwaarste lasten. 	* 4.̀ jt1 1/20  '.3,~110~14 /1  egtbfflot 
Door de verkoop van woningen van woningcorporaties aan particulieren, 	 1110-u 111 
verplaatst het probleem, aangezien het vaak gaat om het meest slechte bezit van r';..w."--'‘ 
de woningcorporaties. Bovendien ontstaat daardoor gespikkeld bezet, wat een 	1,• 
wijkgerichte aanpak moeilijker maakt. 	 ,410~ 	4 	11. 
Als je deze mensen een zetje kan geven, dan kan er een multipliereffect kunnen '11 
ontstaan en een hele wijk omgaan. Dit kan met hele gerichte, krachtige 	 " 
subsidiemaatregelen. 

	

' 	4 
Uitnodiging integrale kijk - gaan we nog investeren in een woning, gaat een bank 	" "I" 
financieren, of is er wat anders nodig. 	 1̀=g.4" 
Nieuwe financieringsvormen (bijv. abonnementen / leaseconstructies) - moeten 
wel verantwoord blijven. 
Banken mogen een lening tot 106% loan to value verstrekken als wordt 
geïnvesteerd in energiebesparende voorzieningen. Veel banken doen dat niet, met 
als argument dat beleggers dat niet begrijpen. 
Gebouw gebonden financiering - hoe kunnen we dit goed schaalbaar en 
toegankelijk maken. We denken vaak te technisch en daardoor ontoegankelijk -
wordt dan meer een bankenfeestje. 
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Aandachtspunten: 
Zoek de juiste handelingsmomenten: aankoop/verhuismomenten. 
Pas op met veel snelheid op korte termijn zodat je draagvlak verliest op 
middellange termijn. 
Banken moeten niet concurreren op duurzaamheid, maar kijken wat ze samen 
kunnen doen. 
Let op verplaatsingsrisico's - niet alleen internationaal, maar ook de 
woningcorporaties en particulier woningbezit 
Opschaalbaarheid VvE's lijkt op korte termijn niet mogelijk 

 - Stroomversnelling 
Bij de Stroomversnelling werken alle partijen in de keten samen om nul-op-de-
meter woningen te realiseren. Dan kan het binnen een paar dagen klaar zijn. 
Les vanuit ervaring: Een integrale aanpak is nodig. Daarnaast moet er 
consequenties al bij conceptontwikkeling oog zijn voor (en hoe die impact zo laag 
mogelijk te houden). 
Omgevingswet, Bouwbesluit, Flora- en faunawet, welstand, etc. in de gebouwde 
omgeving kunnen obstructief werken. Voor de Flora- en faunawet is nu een code 
afgesproken. Daarnaast verschillen de leges sterk per gemeente. 
Bij de Stroomversnelling hebben we veel ervaring met omgaan met deze mensen. 
Vaak is er al een achterstand in de communicatie en draagvlak. Geef de mensen 
eerst echt de ruimte, voordat we met een plan komen. Begin met de bewoner. Als 
je naar de opschaling naar wijken gaat, verandert bewonersinteractie naar 
omgevingsinteractie. Hier hebben we geen ervaring mee in de gebouwde 
omgeving. Wil de energietransitie slagen, dan moet je met de stakeholders aan 
de slag voordat je met een plan komt. 
Ik wil ervoor pleiten om niet te spreken over CO2-reductie; dat is te vaag. Heb 
het over energie. 
Wat is er nodig voor opschaling: 
Conceptdenken (werken aan concepten waar burgers blij van worden) in de plaats 
van projectdenken. 
Governance - welke toekomstige infrastructuur en welke keuzes worden daarin 
gemaakt. SDE is daar bijv. voor nodig. 
Standaardisatie zou niet het uitgangspunt moeten zijn (heeft nog nooit tot 
kostenreductie geleid), industrialisatie heeft daar toe geleid. Mensen moeten 
keuzes kunnen maken. 
Bewoner moet het begrijpen om het te willen hebben. Dus dat geldt ook voor 
gebouw gebonden financiering. 
NOM-keur ontwikkeld - product (woning) levert gegarandeerd deze prestatie. Alle 
stappen moeten toetsbaar en meetbaar zijn voor de bewoners. 
Als Stroomversnelling kunnen we onze kennis inzetten voor omschrijven van SDE-
tenders, omgevingsinteractieprotocollen opzetten, NOM-keur. De gemeenten 
zullen in de regie (moeten) komen - wij willen gemeenten ondersteunen bij deze 
rol vanuit onze kennis. 
Het gaat niet alleen om waar moet de warmte vandaan komen, het gaat ook om 
warmtevraagreductie. Ook in kader van piekbelasting bijv. 
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 - VWS  
Ik werk in opdracht van VWS als kwartiermaker aan het verduurzamen van de 
zorg. Recent heeft VWS een persbericht uitgedaan: Zorg kan en moet duurzamer. 
Regeerakkoord helpt, maar de zorg staat nog aan het begin en de gfflilft - "".k''9„ 
gebouwenvoorraad is zeer divers (van ziekenhuis tot woning in de wijk). 	 " 
Daarnaast staat VWS aan de lat voor sport. 
Er is weinig kennis over de gebouwen in deze sector, mede omdat het 
Bouwcollege is verdwenen. Daarom heeft het Kadaster opdracht gekregen om in 
kaart te brengen waar de gebouwen zijn, wie de eigenaar is en wat het 
elektriciteitsgebruik is. Dat is een eerste stap. 
We hebben jullie hulp nodig om verduurzaming verder te helpen. 
Voorinvesteren kan onze sector niet alleen en ook niet met subsidie om even over 
de hobbel heen te komen. 	 fr.pbtlal0 	itlir~titinkf 0,1' 
Het zou helpen als verduurzaming verbreed wordt, zoals ook al door  en 	► 

 gezegd is. Dat kan bijvoorbeeld door mensen er enthousiast voor te 
maken. Voorbeeld BREEAM: dat gaat ook over het welzijn van medewerkers. Dat 11-421' 
is aansprekend. 

4 
 - Aedes  

We hebben circa 340 leden met circa 2,3 miljoen woningen. 
Wij staan voor betaalbare huisvesting voor de laagste inkomensgroepen. 
Verduurzaming leggen we langs de meetlat van betaalbaarheid voor onze 
doelgroep. 
Wij hebben vorig jaar een woonagenda vastgesteld met een aanbod richting 
politiek (met label B en CO2-reductie). En ook een vernieuwingsagenda - hoe 
krijgen we voor het totale peloton een versnelling. We hebben een routekaart en 
-planner: a.d.h.v. aantal scenario's kan een keuze gemaakt worden hoe de 	4~ 
woning in de periode tot 2050 richting CO2-neturaal gemaakt kan zijn, incl. 	 94/M0. 4--,-,'-4" 
kosteninschatting en de restuitstoot. De routekaart geeft een beeld van de 
inspanning die nodig is voor CO2-neutraliteit. De routeplannen geeft vervolgens 
de concrete stappen weer om het scenario te realiseren. 	 "ai 	law.L  

We benchmarken /monitoren ook de stappen die we al gezet hebben. iiitip,g,~11011V,  
We hebben financiële armslag (en dus ruimte om te investeren) nodig. Die is nu 
beperkt door de Verhuurderheffing, de VBP en de ATAD richtlijn. 
We hebben regelgevingsaspecten nodig. Belangrijk aan de beleidskant is dat de 
energievisies van de gemeenten eerder dan 2021 opgeleverd worden, daar zijn 
wij van afhankelijk omdat we onze investeringen daar op af moeten stemmen. 
Kostenreductie van installaties is belangrijk - routekaart geeft aan dat je eerst in 	T- 
moet zetten op warmtevraagreductie (dmv isolatie), ipv 'van het gas af'. 
Met label B kan je ook al veel bereiken, focus niet (alleen) op NOM. 	, 
Vanuit installateurs en bouw gaan we tegen gebrek aan handjes lopen als we echt 
van het gas gaan (schaarste leidt tot prijsstijging waardoor businesscase niet 
meer rendabel is). 

 - Milieudefensie, ook namens Greenoeace en Natuur & Milieu)  
Vanavond heb ik al vaak het woord 'draagvlak' gehoord. Dat is de spijker op de 
kop. 
Voorkomen dat we weten wat er moet gebeuren, maar dat we het verkeerd 
uitleggen (of dat het verhaal niet eerlijk is). Mensen gaan de boodschap 

Pagina 9 van 13 

kf" 

g't."2"rz"1 
,tgial 



Datum 
6 maart 2018 

waarschijnlijk niet leuk vinden, want gaat geld kosten en is complex. Wij hebben 
ervaring in het brengen van niet leuke boodschappen. Problemen op macroniveau 
vanuit microniveau bekijken - wat merkt de burger? 
Wij kijken vanuit het perspectief van de gewone burger. Dus we zullen domme 
vragen stellen bij de slimme oplossingen die de andere partijen aan tafel 
aandragen. 
Reken niet (alleen) in Mton CO2  reductie, maar juist in m3  gas, want dat kunnen 
mensen begrijpen. En reken voor wat mensen daarvoor moeten doen en op welke 
termijn. Gebruik begrijpelijke taal. 
Je wilt niet alleen zeggen dat je mee moet doen, maar dat je mee kan doen. Het 
gaat dan om begeleiding en informatie. Uitgangspunt is - wat heeft een gebouw 
nodig en vervolgens wie kan daar dan het beste aan bijdragen. Of: wat kan de 
persoon die in het gebouw woont daar naar draagvlak aan bijdragen en wat is dan 
nog aanvullend nodig. 
Geef duidelijkheid over handelingsperspectief. 
Ideeën: 'Zorg dat er alleen mutaties kunnen plaatsvinden als de woning minimaal 
een label C heeft. Verbied de verkoop van gasketels . 
Wij zijn ambitieus en gaan voor maatregelen die 55% reductie opleveren. 

 - UNETO-VNL tevens Platform Duurzame Huisvesting 
Vanuit onze leden hebben we een propositie gedefinieerd: Uneto VNI 20% 
kostenreductie 20°h, 30% meer energie-efficiency, 50% duurzame energie- 
opwekking. 
Ik breng (nieuwe) techniek mee, o.a. warmtepomp. Om nieuwe technieken 
succesvol toe te kunnen passen, moeten we ook mensen mee kunnen nemen. 
Digitalisering (energiemanagement en voorspellen - maakt keuzes maken 
mogelijk), gebiedsniveau. 
Een vraag vanuit ons is een innovatie-agenda die inzet op smart grids. 
Wet en regelgeving niet altijd optimaal voor slim verduurzamen. 
Menselijke kapitaal is uitdaging (kennis en uitvoering). 
Let op, niet optimaliseren wat er nu is, maar kijken wat er nodig is. 
De energietransitie bestaat uit drie opgaven: systemische verandering, technische 
verandering en sociale verandering. 
Behoefte aan duidelijkheid: wat er gaat/moet gebeuren in de energievoorziening 
- voor handelingsperspectief. 
Effectieve uitrol in combinatie met energie-infrastructuur 
Er kan meer gehaald worden uit het stimuleren volgens trias energetica en het 
handhaven van het wettelijk kader in de U-bouw. 

 - Bouwend Nederland  
Zo'n 80% van wat we doen is een sociale uitdaging. Daar moet de branche nog 
veel voor leren. 
Bouw moet aanbieder worden van product en dienst. 
Tafel moet in elkaar zitten met partijen die alles kunnen en willen. 
Veel SDE naar duurzame opwek en veel minder naar isolatie. Je moet eerst vraag 
beperken en dan pas naar opwekking kijken. 
In Friesland eigen ambitie vanuit provincie - uitgereikt aan de overheid. Stap 1 is 
systeemkeuze per wijk (wat gaan we waar doen) - neem de mensen mee op deze 
reis in de keuze (sociale aspect is het grootste en belangrijkste aspect van deze 
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transitie) en voorbeeldprojecten zijn nodig. SDE herijken, ook meer naar 
beperken van energiegebruik. Marktpartijen bij elkaar brengen op gebiedsniveau 
voor haalbare businesscase voor verduurzaming. 
Voorbeeld geïndustrialiseerde productie heeft tot aanzienlijke kostenreductie 
geleid. Robotisering, component denken, etc. zijn sleutelwoorden. 
NoM-woning oude woning is 80.000 euro per woning, maar deels door niet 
energie gerelateerde ingrepen (bijv. asbestverwijdering). 
We moeten eerst in de lineaire economie CO2-reductie / de energietransitie tot 
stand brengen. En dan kennis ontwikkelen voor circulariteit (o.a. circulaire 
installaties). 
Ik pleit voor een kennishuis over circulariteit, met een open data structuur. 
Qua proces: wees helder, geef aan wanneer het gasnet vervalt en zorg dat het 
geen feestje van voor adviseurs wordt. 

Chris Kuijpers - Rijksoverheid  
De randvoorwaarden en wat we moeten opleveren staan heel goed in de brief van 
minister Wiebes aan de Tweede Kamer. 
Laten we in ieder geval beginnen met de ambitie die er nu ligt en bedenken hoe 
we dat gaan bereiken. Daarna (bij resultaat) kunnen we doorkijken naar meer. 
Er is een sociale verandering nodig. Dar is ingewikkelder dan de techniek. 
Ik hoop dat we voor de zomer een plan maken dat ervoor zorgt dat de transitie 
goedkoper en gemakkelijker wordt (voor burgers en bedrijven). Dat we het 
gedifferentieerd doen (geografisch, huur - part, utiliteitsbouw, etc.). Niet one size 
fits all. Koppelen aan andere vraagstukken op wijk- en stadniveau en bij bedrijven 
- vergroot draagvlak. En doe het met goede voorbeelden, dat maakt het 
concreet. Niet alleen ver weg, maar ook wat kunnen we morgen doen en gebruik 
dit als voorbeelden. 
Er moet wat in de regelgeving veranderen en er is wat geld te verdelen, maar wel 
in concurrentie met andere tafels. 

4) Werkwijze 
Diederik Samsom geeft aan: Om de doelstelling van Parijs te behalen, zijn er 5 
sectortafels en een Klimaatberaad. Daarnaast zijn er 2 taakgroepen: arbeidsmarkt 
en scholing en financiering. 
In het Regeerakkoord staat een ambitie van 7 Mton CO2  reductie voor de 
gebouwde omgeving. Met een disclaimer vanwege de doorrekening waar PBL mee 
bezig is. Er is aan deze tafel al opgeroepen om afstand te nemen van de Mtonnen. 
Ik denk dat de doelstelling van 50.000 woningen die per jaar moeten worden 
verduurzaamd, relevanter is. 	 - - 
In de brief van minister Wiebes is aangegeven dat we beginnen met een 
inventarisatie. Hier aan tafel zijn al veel ideeen gewisseld die we de komende,  
periode kunnen gaan uitwerken. Voorstel is om datgene wat genoemd is te 
ordenen in de volgende blokken m.b.t. gebouwen: 
1. Plan warmtebedrijven voor 80.000 woningen per jaar 
2. Aedes routekaart (corporatiewoningen) 
Het gaat hier deels om dezelfde woningen. 
3. 100 aardgasvrije wijken (8ZK proces is al gaande) 
Ook hier gaat het voor een deel om corporatiewoningen. 
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4. Nieuwbouw niet op aardgas. Dat vinden we nu vanzelfsprekend. Maar er moet 
nog veel gebeuren om dat waar te maken bij een bouwopgave van zo'n 
50.000 woningen/jaar, bijvoorbeeld een inkeerregeling. 

5. Publiek/maatschappelijk en commercieel vastgoed (waaronder scholen, zorg, 
Rijksvastgoed) 

Ik wil proberen langs deze lijnen kleinere groepen samen te stellen en zo streven 
naar een concrete deal. Ik zie dat niet als een onderhandeling ,maar als co-
creatie. 

Daarnaast zijn er drie onderliggende vragen: 
1. Financiering en normering (bijvoorbeeld fiscaliteiten, object gebonden 

financiering). 
2. Organisatie - wie geef je bevoegdheid, hoe orden je en wat betekent dat voor 

financiering en, heel belangrijk, hoe creëer je draagvlak voor de oplossingen. 
3. Aanbod - warmte maken / warmtebronnen. Groen gas, geothermie, 

waterstof. 
Ook hierbij gaan we werken in kleinere groepen. 

5) Praktische zaken en vervolgafspraken 
Voor de indeling in blokken zal het secretariaat een voorstel doen. De eigen 
voorkeur van de deelnemers is daarbij uiteraard relevant. 

- De eerste schetsen van het antwoord liggen bij voorkeur de volgende keer al 
op tafel. 

- Met de hele sectortafel stel ik voor om 1x per 4 weken bijeen te komen. Er 
gaat zo snel mogelijk een datumvoorstel uit. En ook voor data van de sub-
tafels. 
Er komt een beknopte startnotitie (2 a4) met zaken die vanavond zijn 
besproken, daarnaast komt er een startnotities per blok. 

Aandachtspunten 
Zijn de doelen helder? Is goedkoper en minder complex echt een doel (voor 
de korte termijn zeker niet realistisch), pas op langere termijn en goedkoper/ 
makkelijker ten opzichte van individuele aanpakken en de minst slimme 
aanpak. 
Moet particuliere vastgoedsector ook aan tafel komen? Vastgoed Belang? 

 biedt aan om ook de particuliere vastgoedsector te 
vertegenwoordigen. 
Voorstellen vooral richting een 'offer you can't refuse' en realiseerbaar. 
Verkennen van de hoeken van het speelveld is inderdaad nodig. Doe dat 
vooral in de blokken. 

- Informeren en meenemen van de achterban is aan de deelnemers. 
- Het is nog niet helder welke vorm het akkoord krijgt (ondertekening ja/nee, 

individueel / organisatie, hele voorstel of alleen subonderdelen). 
- Borging dat we verstandige dingen doen - CO2-reductie tegen de laagst 

mogelijke maatschappelijke lasten en draagvlak > afwegingskader 
(systeemkeuze, bevoegdheden en ordening) is ook onderdeel van de 
opdracht. Maar ook noodzakelijk om redeneringen (en kwalitatieve analyses) 
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te maken aan onze tafel - bijv. hoeveel mensen heb je nodig en past dat en 
optimaliseer je dat? 

- Definieer de subgroepen niet te eng, zodat het speelveld zo groot mogelijk 
blijft. 

- Let op taalgebruik - is een toot (ipv maatschappelijke sector ziet de zorg het 
als private sector, want onderdeel van de stichting) 
Breng commerciële en maatschappelijke sector samen in één blok - voor 
harmonisatie. 

- Hoe worden dwarsdoorsnijdende thema's aan de sectortafels geborgd? 
Plenaire tafel om zaken aan elkaar te knopen. En er is al een hoop voorwerk 
op doorsnijdende thema's wat we als input kunnen gebruiken. 

- Afstemming en uitwisseling tussen sectortafels gebeurt aan klimaatberaad 
met alle voorzitters aan tafel incl. de milieubeweging. Terugkoppeling van het 
klimaatberaad is verantwoordelijkheid van de voorzitters. Kan er een tafel 
met dwarsdoorsnijdend thema komen voor energie-infrastructuur, want is 
onderwerp aan 4 van de 5 tafels. 

- Overige aandachtspunten - (i) niet alles hoeft alles concreet te zijn, is deels 
een agenda voor het vervolg; (ii) Rijk is niet alleen verantwoordelijk voor de 
transitie, we doen het met zijn allen; (iii) het Rijk zit vaak aan meerdere 
tafels en draagt daardoor bij aan afstemming. Dat geldt ook voor andere 
partijen: misverstanden kunnen we dus zelf signaleren. 
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Vergadering: 	 Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., 
tweede plenaire bijeenkomst 

Datum en tijd: 	 3 april 2018, 16.08-19.13 uur 

Plaats: 	 Bezuidenhoutseweg 60, Den HaagFout! Onbekende 
naam voor documenteigenschap. 

Aanwezig: 	 Diederik Samsom (voorzitter),  (Unie van 
Waterschappen),  (NVDE),  
(Milieudefensie),  (Stadsverwarming 
Purmerend),  (PO-Raad en VO-raad),  

 (Eneco),  (Geothermiesector),  
 (PBL), Chris Kuijpers (Rijk),  

(Bouwend Nederland),  (IVBN),  
(VNG),  (Aedes),  (FNV), 

 (Woonbond),  (Triodos),  
(UNETO-VNI), (Bouwagenda),  

 (Netbeheer Nederland),  (Verduurzaming 
zorgvastgoed en sport),  (VEH),  

 (Stroomversnelling),  (VNG), 
 (IPO),  (Bouwagenda) en 

 (Netbeheer Nederland) 

Secretariaat: 	 ,  en  
Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 

Afwezig: 	  (Bouwend Nederland), maar vervangen 
Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 

Notulist: 	  

- Opening 
Diederik Samsom opent de vergadering en heet allen welkom. Hij neemt de agenda door en 
wijst verder op de beschikbare bijlage "Voorstel vervolg werkgroepen". Voorts refereert hij 
aan de onlangs gehouden werkgroependag. 
- Terugblik werkgroepen 
Tijdens de werkgroependag zijn de volgende onderwerpen uitgediept: financiering en 
normering, meer duurzame warmte, masterplan, nieuwbouw en startmotor. De voorzitters 
van de verschillende werkgroepen geven een toelichting op het specifiek behandelde 
onderwerp. 

- 	Financiering en normering —  
 geeft aan dat in een aftastende fase is gekeken naar deeloplossingen. Er is een 

inventarisatie gemaakt van relevante onderwerpen waarvan enkele bij andere werkgroepen 
thuishoren. Een viertal onderwerpen is nader bekeken: 

1. Optimalisatie energiebelasting 
2. Objectgebonden financiering 
3. Normering utiliteitsbouw 
4. Rol financiële sector 

Zaken dalen langzaam neer. Er is veel aandacht voor woningbouw maar minder voor zakelijk 
vastgoed ten behoeve van kleine winkeliers en MKB'ers. Denk ook aan particuliere beleggers. 

Reacties aanwezigen: 
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: Geeft ten aanzien van de objectgebonden financiering in overweging om niet 
te snel aan één oplossing te denken. Suggestie: verken een aantal varianten om een goede 
keuze mogelijk te maken. Daarnaast spelen bij de financiering van scholen meerdere 
belangen een rol. Hij geeft in overweging de aandacht te richten op het bewerkstelligen van 
een uitkomst. Tenslotte verdient de financiering van VvE's met hun specifieke problematiek 
ook aandacht. 

: Vraagt of bewust is gekozen voor gebouwgèbonden financiering en of 
collectieve systemen daarin niet zijn meegenomen. 
Diederik Samsom: Merkt op dat scholen expliciet bij de startmotor staan genoemd. Het 
aanbod van warmte zit in een andere werkgroep. De betreffende werkgroep pakt een en 
ander zelf op. 

: Er komt een voorstel tot toevoeging van niet alleen objectgebonden maar ook 
wijkgebonden financiering. Ook is de toevoeging van de term 'gebiedsgebonden' gewenst. 

: Steunt de oproep tot VVE-aandacht. Voorts brengt hij de regelgeving ter 
sprake, geeft aan dat versnippering niet de insteek is en wijst op het behoud van het 
integrale overzicht. Andere werkgroepen moeten dan wel thema's aanleveren. 

 De lengte en levensduur van een financiering komt vaak terug. Houd 
rekening met verschil in duur en lengte van installaties/ingrepén in een 
financieringsconstructie. Verder is het van belang om na te denken op welke wijze zaken bij 
elkaar kunnen komen omdat financiering overkoepelend is. 

: 
a. Wijst op een mogelijke versnippering van regelgeving en geeft in overweging om 
techniekneutraal te werken ten aanzien van regelgeving waarbij maatwerk belangrijk is. 
b. Leg meer nadruk op de efficiënte prikkel in de omschrijving van energiebelasting. 
c. Mist nog het aspect van het profijtbeginsel hetgeen moet terugkomen in de regelgeving. 

: De term "normering" in de titel van het onderwerp is weggevallen en wordt 
gemist. Slechte woningen dienen via normering uitgefaseerd te worden. Hij wijst voorts op 
inkomenseffecten bij een transitie en stelt dat de lagere inkomens niet de dupe mogen 
worden. 

: Het totaalpakket omvat te zijner tijd alle aspecten die uiteindelijk gaan over 
de juiste incentives om de warmtetransitie op gang te brengen met tegelijkertijd gemaakte 
keuzes over solidariteit, eerlijkheid en kostenverdeling in het systeem van 
warmtevoorziening. Het is een uitdaging om alle componenten bij elkaar te brengen. 

: Een groot onderdeel van de financierbaarheid komt voort uit de 
waardeontwikkeling van de woningbouw hetgeen in de terugkoppeling wordt gemist. 
Taxateurs kunnen een belangrijke rol spelen. 

: 
a. Betreffende de objectgebonden financiering maakt zij zich zorgen om de grote groep die 
niet kan lenen om energiemaatregelen te financieren. De grootte van de groep, en wat zij 
nodig hebben om mee te kunnen doen, moet inzichtelijk zijn. 
b. Gesprek inzake normering van DEFG-woningen: hoe gaan die mee en waar hoort het 
thuis? 
Chris Kuijpers: Wat wordt onder financiële sector verstaan? Hij neemt aan dat de sector niet 
tot banken beperkt blijft, hetgeen bevestigd wordt. 

: Waardebepaling bij objecten en de rol van taxateurs daarin worden gemist. 
Zij wijst ten aanzien van VvE's op een Europees programma waarbij een instrumentarium 
ontwikkeld is. 
Eindreactie : 

- 	De VvE is in principe in het laatste thema begrepen maar kan ook onder het tweede 
thema komen. 

- Zaken vanuit een breder perspectief in beeld brengen nu en op termijn. 
- De first-movers krijgen aandacht. 

Er komt ook aandacht voor mensen met een smalle beurs. De 
inkomenslastenverhoudingen moeten zo goed mogelijk genormeerd worden. 
De DEFG-woningen worden bij het masterplan/ de wijkgerichte aanpak belegd. 
Levensduur investering: particulier moet die binnen 10-15 jaar terugverdienen. 
Onduidelijkheid over rol financiële sector: de rol geldt voor de hele breedte. Het is 
belangrijk om naar de hele keten te kijken. 
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Diederik Samsom: Het opknippen van een vraagstuk maakt het onvermijdelijk dat overleg 
nodig is om samenhang te bewerkstelligen. De sectortafel zorgt voor samenhang. 
Hij stelt dat specifiek voor de normering utiliteitsbouw is gekozen. Bewoonde woningen zijn 
lastiger te normeren met sancties dan gebouwen die worden verhuurd voor ander gebruik. 
Een aantal andere zaken hoort bij het masterplan/ de wijkgerichte aanpak, zoals de 
financiering van de wijkgerichte benadering. Het antwoord wat te doen met mensen die niet 
meekunnen, wordt in de wijkgerichte aanpak gegeven. 
Voor de eerste twee thema's is een snel antwoord gewenst. De vraag is of er een bepaalde 
energiebelasting is voor te stellen, waardoor andere opties voor duurzame warmte binnen 
bereik komen. En of er een vorm van een werkbare, objectgebonden financiering te 
bedenken is. 

: Pleit voor een looptijd van 30 jaar bij objectgebonden financiering. 
: Wijst op de NHG-achtige constructies voor de betreffende leningen die 

momenteel aanslaan in de markt. 
: Wellicht is een tussengroep gewenst voor de mensen met een smalle beurs. 

- 	Meer duurzame warmte —  
De aangeleverde startnotitie is op hoofdlijnen onderschreven in de werkgroep. Een viertal 
opdrachten is geformuleerd: 

1. Systeeminventarisatie: Hieraan is gekoppeld het inzicht in beschikbare duurzame 
warmtebronnen richting 2050. De netbeheerders trekken de kar en de inventarisatie 
leidt tot input voor het verdere actieplan. 

2. Actieplan warmte: Deze subgroep gaat over de zichtbare randvoorwaarden. De 
leiding ligt bij de warmtebedrijven. Het resultaat leidt tot input voor het 
afwegingskader. Het zoeken naar financieringsaspecten vereist verdere afstemming. 

3 Actieplan individuele duurzame warmte: Het betreft een plan voor aantrekkelijke 
alternatieven. De uitkomst vormt input voor het afwegingskader. De lead ligt bij 
UNETO-VNI en NVDE gezamenlijk. De resultaten leiden tot opschaling. 

4. Opschaalprogramma geothermie: Mensen in de sector worden geholpen om de 
ambitie waar te maken. Er geldt een ander risicoprofiel. Leereffecten en 
randvoorwaarden waarop opschaling mogelijk is, zijn bij dit programma van belang. 

Er liggen duidelijke relaties met andere groepen zoals input voor het masterplan/ de 
wijkgerichte aanpak en de startmotor. 
Ten aanzien van normering worden installatie- en gebouwennormering meegenomen. Ten 
slotte is er aandacht voor de innovatieopgave. Het verbetert de gebruikersvriendelijkheid en 
draagt bij aan kostenverlaging. 
Reacties aanwezigen: 

: Het uitfaseren van mono-cv-ketels heeft onder veel VEH-leden tot 
verontwaardiging geleid. De verhouding tussen deze maatregel en het masterplan/ de 
wijkgerichte aanpak roept bij de VEH vragen op. Voor een succesvolle energietransitie is 
draagvlak benodigd. Er zijn nu nog te veel vraagtekens. Maatregelen moeten passen in een 
wijkgerichte aanpak. Keuzevrijheid van consumenten en betaalbaarheid zijn belangrijke 
issues. Beginnen met isolatie verdient de voorkeur. 

: Twee zaken zijn niet genoemd, namelijk de rol van het onderwijs en die van 
decentrale overheden op basis van warmtekansenkaarten. Voorts is de vraag of de 
portfoliobenadering is begrepen in het opschaalprogramma geothermie. Verder wordt 
aandacht gevraagd voor de professionalisering in deze sector. 

: Backcasting ten aanzien van ambities is gewenst. Plan een realistische 
tijdsfase in en voeg normering toe. 

: Vraagt naar spelregels en afspraken ten aanzien van communicatie. 
: Het verschil tussen de op de bijlage "Voorstel vervolg werkgroepen" 

genoemde opdrachten 5 en 6 is nog niet helder. 
: Mist nog het volgende: enkele bronnen, waaronder restwarmte en bio warmte, 

power to heat, het wegnemen van beleidsbelemmeringen (10 km-grens) en de benoeming 
van de klant. 

: Houdt een pleidooi voor het verzamelen van data ten aanzien van gebouwen 
en objecten. 

: Wijst op het belang van isolatie hetgeen bij de subgroepen niet vermeld 
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staat. Er is steun voor de kritiek van VEH. 
: Aquathermie is interessant. Hij zoekt naar de opdracht waarin betreffend 

onderwerp verder wordt uitgewerkt. 
: Het type bron bepaalt de duurzaamheid van een gebouw. Hij wenst de 

koppeling met de wijkgerichte aanpak te versterken. 
: Wijst op de samenhang van procesafspraken. Naast de lange termijn is de 

komende periode ook van nadrukkelijk belang. 
Eindreactie : 

- De VEH-suggesties zijn goed. Hij stelt voor dat VEH aansluit. 
- Het onderwijsaspect wordt erkend en vormt een probleem. Er is aandacht voor 

capaciteitsopbouw. Decentrale overheden hebben een rol en komen ook terug bij het 
masterplan en de startmotor. Aanlevering van basisinformatie is een taak voor deze 
groep. 
Van de portfoliobenadering binnen de geothermie is kennisgenomen. Bij opschaling is 
professionalisering essentieel. 
De opmerking inzake backcasting is herkenbaar. Toevoeging van normering wordt 
aangepakt. 

 is de trekker van het deel warmte en draagt zorg voor de coordinatie. 
Restwarmte is een van de zaken die de werkgroep in kaart wil brengen. In 
systeemstudies probeert men duidelijkheid te creëren. 

- De opmerking over dataverzameling is helder. 
- Isolatie: Het onderwerp hoort bij de koppeling energiebesparing ten aanzien van 

warmte- en warmtepompplannen. 
- Aquathermie: de technische zijde behoort in deze werkgroep thuis en de meer 

bestuurlijke kant bij de startmotor en het masterplan. De vraag wie het net gaat 
beheren en de koppeling met warmtebronnen, is interessant. 

Diederik Samsom: 
- 	De systeemstudie is de technische onderlegger voor het masterplan/ de wijkgerichte 

benadering. Er is veel info bij de netbeheerder beschikbaar die samengevoegd tot 
een juiste afweging op bestuurlijk niveau kan leiden. 
Verder is de hoeveelheid opgeleide mensen een groot aandachtspunt. Er is een 
taakgroep ingesteld, onder leiding van Mariëtte Hamer, die rond de zomerperiode 
hierover rapporteert. 

- Ten aanzien van een communicatieplan wordt enige ontspanning gevraagd. De 
sectortafel heeft vooralsnog tot 1 juli geen opvatting. 

- 	Nieuwbouw —  
: De groep werkt aan één onderwerp, de landelijke inkeerregeling. 

Samengevat betreft het een check of de kraan (wet VET) gesloten is met vervolgens de 
vervelende consequentie van dweilen. Het dweilen duurt niet tot 2030 maar is naar 
verwachting in 2020 of 2021 volbracht. De kraan zit straks goed dicht. Voor het dweilen is de 
term "pijplijnprojecten" gelanceerd. Er zijn twee taken: inventariseren van aantallen 
projecten in de pijplijn en bezien in welke fase de projecten zich in de pijplijn bevinden. Per 
fase vindt verdere uitwerking plaats. De intentie is te komen tot een landelijke 
inkeerregeling. 

Reacties aanwezigen: 
: Er zijn veel vragen over de kosten van het afzeggen van een gasaansluiting. 

Nederland moet daarin een keuze maken. Ergens dient dat te gebeuren en wellicht aan deze 
tafel. 

: Het omgaan met marktwerking en prijssetting is van belang. Er moet een 
gezonde situatie ontstaan. Er zijn twee mogelijkheden: het collectief maken van alle 
warmtenetten of een vorm van aanbesteding met een scherpe prijssetting. Dit punt valt 
volgens Diederik Samsom onder de werkgroep "Meer duurzame warmte". 

: De vraag is of bijvoorbeeld ziekenhuizen en ander vastgoed worden 
meegenomen. 
Chris Kuijpers: Een landelijke inkeerregeling duidt erop dat er een prijs betaald moet worden. 
De vraag is of het een vrijwillige actie betreft of een landelijke inkeerregeling met een prijs. 
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: Zij geeft in overweging een soort winst- en verliesrekening op te stellen. Een 
kosten-baten analyse van het ombouwen op een later moment kost, is gewenst. 
Eindreactie : 

- 	Het gaat om vrijwillige afspraken. Een mogelijk beroep op rijksgelden is afhankelijk 
van de ambitie. De moeilijkste groep betreft de verkochte woningen waarvan de 
bouw is gestart. De grootte van deze groep is van belang. Bij een aantal fases is er 
geen sprake van 'geld dat teruggehaald moet worden'. 
De kosten van het afsluiten van aardgas zou betekenen dat de opdracht van deze 
werkgroep wordt uitgebreid naar de bestaande bouw. 
Ziekenhuizen en ander vastgoed is een lastig punt. De investeringen daarbij zijn 
anders dan bij woningen. Er zullen daarvoor afspraken moeten komen. De 
inkeerregeling zou daarbij ook van toepassing kunnen zijn, maar dit wordt nog 
bekeken. 

: Zij wijst op de kostenstijgingen in de bouw en vraagt aandacht voor de 
capaciteitsvraag. 

Pauze 17.35 uur- 18.00 uur 
Aanbieding rapport Incentives voor de warmte transitie 

, directeur van CE Delft, overhandigt de CE-rapportage aan Diederik Samsom 
en houdt daarbij een korte toespraak. De aanwezigen krijgen de rapportage in samengevatte 
vorm overhandigd. 
In zijn rede worden problemen en oplossingen ten aanzien van klimaatneutraal verwarmen 
benoemd. Kosten en betaalbaarheid voor mensen vormen de problemen. De mogelijke 
oplossingen kunnen komen uit een prijsverhoging van aardgas, het verstrekken van subsidie, 
het hanteren van een aanwijspot en het toepassen van een leveranciersverplichting tot 
schone energie. Een mix van incentives lijkt de te bewandelen weg. De volledige rapportage 
is voor belangstellenden te downloaden. Diederik Samsom stelt dat alle ideeën welkom zijn 
en bedankt  voor zijn bijdrage. 

(Vervolg agendapunt 2 terugblik werkgroepen) 
- 	Startmotor —  

 wijst op de paralellen met de activiteiten van de Bouwagenda. Een snelle 
start geschiedt wanneer de gereguleerde huursector het voortouw neemt. De 
warmtenetbedrijven zijn in staat een aantal beperkingen weg te nemen. Er is volume 
benodigd dat vanuit het vastgoed van de overheid geleverd kan worden. De kaders zijn 
vastgelegd in vier groepen. 
1. Warmte voor Aedes: verduurzaming van de huurwoningen is hierin belangrijk. Fiscale 
aspecten komen ook aan de orde. 
2. Uitbreiding warmtenetten 
3. Routekaart voor vastgoed overheden 
4. Routekaart voor onderwijs: Dit betreft een lastig onderwerp mede omdat er niets in de 
begroting is opgenomen. Er wordt gezocht naar het verduurzamen van scholen en er is 
aandacht voor de slechte gezondheidssituatie. Een moderne school moet een smartschool 
worden. 
Naast de vier groepen zijn er nog enkele belangrijke aspecten: het snel starten, de innovatie 
en een noodzakelijke schaalvergroting ter verlaging van de kosten. Ten slotte wordt gewezen 
op het punt van een noodzakelijke digitalisering. Dat laatste komt bij de Bouwagenda aan de 
orde 
Reacties aanwezigen: 

: Is verrast dat er al een bureau is ingeschakeld. Hij pleit ervoor om de 
beschikbare kennis te benutten en het werk niet nog eens over te doen. Een scheiding tussen 
gebouwbezit en onderwijs betekent een systeemwijziging in Nederland. Hij geeft aan 
voorzichtig te zijn met het al inkleuren van volumes. Backcasting op basis van realistische 
cijfers. 

: Acht de routekaart wat mager en pleit ervoor om de opdrachten steviger te 
formuleren. 

: Vraagt naar een scherperstelling zonder dat er beleid is. Daarnaast wordt naar de 
kwantitatieve na te streven doelen gevraagd. 

: De vraag is wat kunnen we de komende vier jaar grootschalig doen 
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zonder het systeem al op de rails te hebben. Er is behoefte om samen te kijken wat er al ligt 
en wat niet. 

: Constateert ook dat de startmotor al start zonder dat er beleid is. 
Systeemkeuzes en beleid moeten nog worden gemaakt. 

: De systeemdiscussies zijn essentieel, maar daar kun je heel lang over doen. 
Vanuit de corporatiesector wordt duurzaamheid belangrijk gevonden. Via een gerichte 
aanpak kunnen slagen worden gemaakt en de systeemvragen worden opgepakt. 

: Geeft een handreiking om mee te denken ten aanzien van de first movers. 
: Financiering geschiedt niet via de huren, maar vanuit een 

woonlastenbenadering. Een aantrekkelijke optie voor huurders om te verduurzamen creëert 
een groot draagvlak. Hij wil graag de routekaart voor huurders erbij betrekken. Ten slotte 
neemt hij aan dat de corporatiesector het voortouw neemt in plaats van de gereguleerde 
sector. 

: Er is een SDE-lijst met productielocaties beschikbaar. Innovatie kan aan 
het project worden gekoppeld. 

: Grote corporaties zijn in staat te kwantificeren en er ligt al voorwerk. 
 Wijst op het onderscheid tussen particuliere en institutionele beleggers. 

Pensioenfondsen zijn al lang bezig met verduurzamen. 
Chris Kuijpers: De startmotor is ideaal om wat te gaan doen en ervaring op te doen. Je zult 
daarbij af en toe de mist in gaan. In de uiteindelijke presentatie van het akkoord staan zaken 
waarmee van start kan worden gegaan. 

: Geeft in overweging om de koplopers het tempo te laten bepalen. 
Eindreactie :  Ten aanzien van de vroege start merkt hij op dat Bouwagenda 
al een jaar geleden is begonnen. Een deel van het werk is terug te vinden in het 
regeerakkoord. Elke uitvoering die kan geschieden, moet ook snel gebeuren. 
Indien grootschalig snelheid kan worden gemaakt, worden stappen gemaakt. Zonder een 
revolutionaire aanpak wordt ook geen resultaat bereikt. Het besef van hindernissen op het 
pad is aanwezig. Hij kan zich vinden in de opmerking van . Aan de vraag van 

 inzake de scherperstelling wordt gevolg gegeven. De opvatting is niet om er voor 
vier jaar te zijn, de intentie is de trein op gang te krijgen. 
Diederik Samsom: Het hele systeem is nog niet beschikbaar, maar er is wel enige haast ten 
aanzien van 1 juli. Startmotor kan alvast profiteren van bepaalde voorstellen. Er is nog tijd 
om na te denken over de systematische aanpak. De insteek is om gewoon te beginnen, het is 
daarbij noodzakelijk uitvoering te geven aan de gestelde doelstellingen. 

- 	- Masterplan/ wijkgerichte aanpak -  
 constateert nog weeffouten in het speelveld. VNG heeft de gelegenheid 

gekregen om een startnotitie op te stellen. Er zijn veel aanvullingen maar er is geen grote 
tegenstellingen. Tot zover loopt het redelijk goed. 
Er moet een planmatige aanpak komen op het niveau van wijken waarbij gemeentes en 
regio's een belangrijke rol spelen. Er is veel ambitie bij verschillende mensen en niet alleen 
over energie. Een van de belangrijkste opdrachten is om met mechanismes te komen die de 
laagste maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Het betreft geen technische maar 
een sociale transitie. 
De voorgestelde aanvullingen worden verwerkt in het plan. Er is daarbij wat spanning omdat 
het de vraag is of planmatigheid, voorspelbaarheid en snelheid samengaan. De ordening van 
de volgorde is van belang. Op het keuzeproces komt een voorzet. Een tweede voorzet betreft 
de volgorde van zaken en welke spelregels daarbij horen. 
Er is nagedacht over een wind-op-zee-achtige aanpak. Andere bijkomende zaken zijn de 
wijze van organisatie en de financiering. Er zijn drie benaderingen van de financiële zijde: 
kostendaling, financiering van de businesscase en de verdeling tussen lusten en lasten. 
Reacties aanwezigen: 

: Er is behoefte aan twee snelheden, de ene sluit aan op de startmotor en de 
andere op verkrijging van duidelijkheid en degelijkheid (bijvoorbeeld bij gemeentes). 

: De duidelijkheid is cruciaal. Zijn werkgroep maakt vaart om inzicht te geven. 
: Ten aanzien van lusten en lasten is het een idee om - wellicht boven alle 

subtafels - een overall beeld van de betekenis hiervan te krijgen. 
: Wijst op een gestructureerde aanpak. Daarnaast zijn bevoegdheden en 
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doorzettingsmacht van belang. 
: Een duidelijk stappenplan met onder meer ordeningsprincipes is gewenst. 

: Stemt in het met het gezamenlijk optrekken bij het tendersysteem, dat 
versterkt het proces. 

: Kijk niet alleen naar de kosten maar ook naar de baten. Bewoners zien in een 
aantal zaken meerwaarde. 

: Is er voorstander van om de doorzettingsmacht van bevoegdheden goed te 
regelen. Kijk daarbij ook naar reductiedoelstellingen en maak het lonend voor gemeentes dat 
ze de eerste zijn. 
Eindreactie :  Voor een deel gebeurt er al wat. Op veel plaatsen komt op 
redelijke termijn duidelijkheid. Het is het overwegen waard een half jaar extra te nemen om 
spelregels af te spreken. Bevoegdheden, doorzettingsmacht en stappenplan zijn onderdeel 
van de opdracht. Innovatie wordt gedaan. Het moet aantrekkelijk worden om aan de 
voorkant te zitten. Het is zoeken naar een manier hiervoor. De vertaling van overkoepelende 
afspraken naar provincie, gemeentes, waterschappen en regio's is een ambitie en gaat niet 
vanzelf. 

Toelichting PBL 
 licht de werkwijze van PBL kort toe. Er ligt een opdracht tot een reductie 

van CO2-uitstoot van 49%. De effecten van de afspraken die worden gemaakt aan de 
sectortafels worden afgezet tegen een referentiepad. Er volgt nog een startnotitie met uitleg 
van wat er precies in het referentiepad begrepen is. 
Een ander aandachtspunt betreft de toedeling aan tafels hetgeen bij deze tafel nogal lastig is. 
Op deze tafel kunnen belangrijke afspraken input vormen voor andere tafels om hun 
doelstelling te behalen. Het is goed om in de gaten te houden op welke wijze afstemming 
plaatsvindt. 
PBL kijkt naar verschillende soorten effecten zoals emissiereductie en kosten. Er wordt ook 
naar transitiebeoordeling gekeken, alsmede naar ruimtelijke implicaties en effecten op 
werkgelegenheid en lastenverdeling. 
Op verschillende momenten komt een beoordeling beschikbaar. Het eerste moment is op 9 
mei. Kort na 1 juli wordt in grote lijnen het hoofdlijnenakkoord beoordeeld nog zonder 
gedetailleerde berekeningen. Wel vindt bij de volgende nationale energieverkenning in 2019 
een volledige doorrekening plaats van hetgeen in het akkoord is opgenomen. De startnotitie 
valt binnenkort te verwachten. 

Stand van zaken en vervolg 
Diederik Samsom deelt mee dat op 16 april ergens in Den Haag een volgende 
werkgroependag is vastgelegd. De vijf werkgroepen hebben in deze vergadering een 
onderverdeling in opdrachten gekregen. Het is aan de voorzitters van de vijf werkgroepen dat 
op 16 april de benodigde resultaten zijn geboekt. De behaalde resultaten worden dan 
doorgenomen. Op 1 mei staat een volgende bijeenkomst gepland van deze tafel om de stand 
van zaken op te maken. PBL kan dan aangeven of de richting goed is. 

Sluiting 
Diederik Samsom sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun bijdrage. 
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Notulist: 	  

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 16.05 uur en heet de aanwezigen welkom. 
Hij meldt dat er een fotograaf aanwezig is die gedurende een deel van de 
vergadering foto's zal nemen voor de website www.klimaatakkoord.nl. In het kader 
van de werkgroep Meer Duurzame Warmtemaatschappij zal , aan de 
hand van een presentatie, iets vertellen over systeemkeuze. 

2. Terugblik werkgroepen 16 april 
De tafelvoorzitters van de diverse werkgroepen geven een terugkoppeling van de 
resultaten die in de afgelopen tijd behaald zijn. 

Werkgroep Nieuwbouw —  
Er ligt een eerste versie van het stuk op tafel met concrete teksten en afspraken; 
dit is rondgestuurd naar de deelnemers van de tafel en zij hebben hierop feedback 
gegeven. Volgende week zal er gewerkt worden aan een nieuwe versie met als doel 
het aanscherpen en ervoor zorgen dat de afspraken zo concreet zijn dat zij nog 
meer handvatten bieden dan er nu in staan. Belangrijk hierbij is hoe men kan 
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zorgen voor een nog groter effect op de nieuwbouwwoningen. Wat in het stuk staat 
is op vrijwillige basis, maar het is de vraag hoe de afspraken zo aantrekkelijk 
gemaakt kunnen worden dat partijen daar ook iets mee willen doen. Een ander 
aandachtspunt is hoe een en ander gefinancierd kan worden. Dit gremium kan geen 
invloed uitoefenen op de Wet voortgang energietransitie (VET), maar op deze 
manier staat al wel op papier wat de verschillende partijen willen doen als een 
gemeente een project heeft dat men aardgasvrij wil hebben. Er ligt inmiddels al 
veel, maar dit moet nog concreter en ambitieuzer worden. 

Vragen/opmerkingen van de overige aanwezigen: 
• Let op het belang van goede isolatie 
• Zoek naar een balans en probeer zaken niet te snel te doen 
• Aardgasvrij hoeft niet per definitie CO2-neutraal te betekenen 
• Maak het stuk nog concreter met betrekking tot commitment en noem een 

percentage dat je wilt halen 
• Het is belangrijk dat er nu iets gedaan wordt, te lang wachten is zonde van 

de tijd 

Werkgroep Meer duurzame warmte —  
Binnen de werkgroep bestaan enkele aparte stuurgroepen, zoals een stuurgroep 
geothermie die zorgt voor een plan dat wordt opgesteld door McKinsey en voor een 
innovatieagenda. Dit ligt goed op schema. De tweede is de stuurgroep Duurzaam of 
Collectieve warmte die randvoorwaarden formuleert om versnelde groei van de 
nieuwe netten mogelijk te maken. De derde is de stuurgroep individuele 
warmtesystemen waarbij arrangementen uitgewerkt worden in samenwerking met 
UNETO/VNI als input voor de startmotor en het masterplan. De vierde is de 
stuurgroep systeeminventarisatie en systeemkeuze, waar  iets over 
zal vertellen en die een belangrijke bouwsteen is voor het masterplan. Verder is er 
nog een kleine stuurgroep in voorbereiding die zich zal gaan buigen over de 
normering waarbij contouren aangegeven worden die de basis kunnen vormen voor 
veel andere tafels. Er moeten op korte termijn proefprojecten komen op het gebied 
van duurzame en collectieve bronnen, maar eerst moeten de bouwstenen 
geformuleerd worden. Ook dient er op korte termijn een integrale samenhang van 
de diverse onderdelen zichtbaar te worden gemaakt. De acceptatie door bewoners 
is uitermate belangrijk en daarom moet er ook nagedacht worden over het 
verkrijgen van draagvlak voor de zaken die nu bedacht worden. Er zal nog een 
definitie worden opgesteld voor duurzame warmte. Bij collectieve warmtenetten is 
het belangrijk dat duidelijk wordt op welke tijdschaal warmtebronnen zorgen voor 
verduurzaming en ook certificering moet daarbij een rol spelen. Er dient een 
uniforme methodiek te komen om de onafhankelijkheid en objectiviteit van 
referentiepunten te borgen en wellicht kan daarvoor een expertisecentrum in het 
leven worden geroepen. Op het gebied van de REKS zijn er enkele invalshoeken 
zoals: waar je wat kunt opwekken, hoe dat eruit gaat zien en welke opties er per 
wijk zijn. Draagvlak is bij dit alles erg belangrijk. 

Vragen/opmerkingen van de overige aanwezigen: 
• Er is een integrale visie nodig waarin de uitgangspunten participatie van de 

burger, keuzevrijheid, betaalbaarheid, handelingsperspectief, ontzorging en 
eerlijke verdeling van lusten en lasten meegenomen moeten worden. 

• Een zorgpunt is dat er allerlei zaken aan de burger worden opgelegd en 
waarbij dan vanuit de werkgroepen wordt gezegd dat mensen daarvoor 
maar een lening moeten afsluiten 

• Heeft het Rijk een belangrijke rol bij het vaststellen van de uitgangspunten, 
wat is de rol van het expertisecentrum en hoe verhouden REKS en 
duurzame bronnen zich tot de CO2-doelstellingen? 

• Wat is nu eigenlijk de definitie van duurzame warmte? 
• Het gaat er niet om woningen van het aardgas af te halen, maar om een 

CO2-neutrale woonomgeving te scheppen 
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• Er moet, bijvoorbeeld door tarifering, voor gewaakt worden dat mensen 
berekenend bezig zijn om op de handigste manier hun huishouden CO2-
neutraal te maken, maar daarbij niet hun woning isoleren 

Werkgroep Financiering —  
Deze groep heeft op vier deelaspecten conceptproducten geleverd. Het eerste 
product is een optimalisatie van de energiebelasting naar aanleiding van de vraag 
hoe het CO2-effect beter beprijsd kan worden. Men bekijkt hierbij hoe je recht kunt 
doen aan de impact en sturing van de transitie. Er zal nog een sessie belegd worden 
om door te spreken over hoe men het beste kan bijdragen aan de transitie. Het 
tweede product gaat over gebouwgebonden financiering. Hierbij staat met name 
ontzorging centraal. Belangrijk is dat onderzocht wordt hoe het zit met de 
kwalitatieve verplichting en de financiële constructie en of er een garantstelling voor 
banken haalbaar is. Mocht het mogelijk zijn om de verrekening via de 
energierekening te laten lopen, dan kan dit via de energiebedrijven, maar het is de 
vraag of dit de flexibiliteit en toegankelijkheid vergroot. In de komende periode 
moet bekeken worden welke financieringssystemen er mogelijk zijn. Het derde 
product betreft verduurzaming van de utiliteitsbouw. De vraag is wat er qua 
normering opgelegd kan worden, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen 
eigenaar en gebruiker van een pand. Het laatste product is het pareren van de 
financiële belemmering. Hierbij wordt bekeken hoe de transitie beter betaalbaar kan 
worden en de werkgroep heeft daarvoor een discussiestuk opgesteld. Het punt 
utiliteitsbouw zal nog onder de aandacht worden gebracht van de mensen die 
daarmee bezig zijn. Er moet een toetsing komen voor de verhouding inkomen en 
lasten, maar overkreditering moet voorkomen worden. Het zogenaamde 'gespikkeld 
bezit' vormt een probleem. Dit moet erkend worden en voor die groep moet er een 
oplossing bedacht worden. Wat de financiering betreft zouden de banken, bij het 
verstrekken van een hypotheek, daarin ook hun verantwoordelijkheid moeten 
nemen. Er wordt bekeken in hoeverre dit de steun van de leden heeft. 

Vragen/opmerkingen van de overige aanwezigen: 
• Een cruciale voorwaarde is dat er zo min mogelijk verstoring van de 

koopkracht optreedt 
• Hef geen energiebelasting op groen gas 
• Wellicht kan er de komende tijd geëxperimenteerd worden met financiering 

via de energierekening 
• Ontwikkel de gebouwgebonden financiering versus de financiering via de 

energienota; in het laatste geval moet er een mogelijkheid zijn van 
marktwerking en switchen 

• Kan de werkgroep meedenken over verduurzaming van de utiliteitsbouw? 
• Is er nagedacht over mensen met een koopwoning en een laag inkomen? 
• Hoe kan een aantal grote afnemers of conglomeraten ertoe gebracht worden 

om iets op dit gebied te doen? 
• Er zou een mandje opties moeten zijn om mee te kunnen experimenteren 
• Het salderen is in het kader van de businesscase nog niet besproken 
• Denk niet alleen na over het inkopen van duurzame energie, maar ook over 

verduurzaming van de woning 
• Denk na over het innen van de gelden en de effecten die dat zou kunnen 

hebben op de energieleveranciers, maar ook over de hypotheek als een 
vorm van financiering 

• Hoe zit het met subsidies en transitiefondsen? 

Presentatie werkgroep Systeemstudie en systeemkeuze —  
Het gaat om inpassing van nieuwe warmtebronnen in het systeemperspectief. De 
drie opties voor CO2-reductie voor de komende jaren bestaan uit alles elektrisch, 
hoog/laag temperatuurwarmte en hybride systemen. Als deze systemen zouden 
worden toegepast op circa 4 miljoen woningen, dan zou dit direct een CO2-reductie 
van 7 Mt betekenen. In dit kader zijn wijkaanpak en de landelijke 
systeemintegratietafel belangrijk. Hierbij staan de vragen: waar je het beste kunt 
beginnen, wat je in die buurt gaat doen, wat de mogelijkheden en consequenties 
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zijn en wat het beginpunt is, centraal. Het zou goed zijn als er een kansenkaart 
gemaakt wordt voor de drie opties voor de CO2-reductie, maar de balans tussen 
verleiden en verplichten is in dit kader erg belangrijk. De werkgroep zal in de 
komende tijd een aantal zaken uitwerken en verdiepen om vervolgens een gesprek 
aan te gaan met een aantal partijen. Op 14 mei 2018 zal de volgende tussenstop 
zijn en daarna worden zowel de paragraaf als de aanpak om het in het akkoord te 
kunnen opnemen uitgewerkt. In de komende weken zal een en ander verder 
worden uitgewerkt. Belangrijk daarbij is dat er in het palet keuzes gemaakt worden. 
Om te bekijken wat er in 2030 mogelijk is, is het getal van 4 miljoen woningen en 7 
Mt genoemd. De werkgroep wil niet te lang wachten met de start van de CO2-
reductie en probeert daarom het proces nu al op gang te krijgen. De eindsituatie 
laat zich niet voorspellen, maar het is belangrijk dat de doelen gehaald worden. 
Enexis verwacht de komende tijd nog veel meer mensen in dienst te moeten nemen 
om het proces te kunnen ondersteunen; spreker denkt daarbij zelfs aan 1 fte per 
gemeente. Het is mogelijk om op landelijk niveau kengetallen vast te stellen, maar 
de doorvertaling naar wijkniveau is erg lastig. Bij warmtenetwerken is het mogelijk 
om warmte uit te wisselen en daar wordt ook rekening mee gehouden. Met 
betrekking tot de randvoorwaarden is er een aantal aannames gedaan die spreker 
als bijlage zal meesturen (zie PowerPoint). 

Vragen/opmerkingen van de overige aanwezigen: 
• Is de hybride variant op langere termijn een optie of is deze slechts tijdelijk? 
• Hoe kan, op langere termijn, ook het ingewikkelde segment meegenomen 

worden? 
Er wordt gesproken over 4 miljoen woningen, maar in Nederland zijn in 
totaal 7 miljoen woningen; hoe staat het met de overige woningen? 

• Welke randvoorwaarden zijn er nodig om de processen in de wijken op te 
vangen? 

• Wat zijn de randvoorwaarden voor de in de presentatie genoemde cijfers? 
• Hoe zit het met zaken als CO2, kosten en aannames? 
• Wordt de utiliteitsbouw hierbij betrokken? 

3. Pauze [17.35-18.00 uur] 

Vervolg Terugblik werkgroepen 16 april 

Werkgroep Startmotor -  
In deze werkgroep wordt naar de langetermijndoelstellingen gekeken, maar vooral 
ook naar de kortetermijndoelstellingen. De opdracht is om een aantal initiatieven op 
zo kort mogelijke termijn te realiseren en te bekijken welke organisaties daarbij het 
voortouw zouden kunnen nemen. Dit blijken met name huurwoningen te zijn, en 
ook private huurwoningen. Aedes is een jaar geleden al begonnen met 
voorbereidingen en heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om het hele 
bezit te verduurzamen en voorop te lopen. Daarom heeft men aan de achterban 
gevraagd om per corporatie aan te geven wat de routekaart is. Inmiddels heeft 
circa 80% van de corporaties de routekaart ingeleverd en vanuit deze routekaarten 
zal een aantal corporaties het voortouw hierin gaan nemen. De vraag is nog wel hoe 
deze daartoe verleid kunnen worden. Voorwaarde daarbij is dat een en ander in 
goed overleg met gemeentes en warmteleveranciers gebeurt en het is de vraag of 
het maatschappelijk vastgoed daarbij dan meteen meegenomen kan worden. Mocht 
dat laatste echter problemen opleveren, dan mag dat niet verhinderen dat de 
corporaties toch al aan de gang gaan. Er wordt geprobeerd zo spoedig mogelijk met 
een concreet document te komen waarin staat dat de corporaties bereid zijn om 
voorop te lopen onder een aantal voorwaarden. Belangrijk daarbij zijn: duidelijkheid 
over de inzet over de verhuurdersheffingskorting uit het regeerakkoord, 
duidelijkheid over de vennootschapsbelasting en een extra beloning voor degenen 
die meedoen, zowel voor corporaties als voor bewoners. Het is belangrijk dat niet 
alleen de corporaties verleid worden, maar ook de burgers, omdat je deze klus 
anders niet kunt klaren. Daarbij is voor de corporaties ook de woonlastenwaarborg 
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erg belangrijk. Er moet een systematiek komen die leidt tot opschaling en 
kostenverlaging. Er is opdracht gegeven om te onderzoeken of de kennis die is 
opgedaan bij 'Wind op zee' ook gebruikt kan worden voor eigen woningen. Scholen 
zijn een lastig probleem; de kans dat deze op grote schaal in de aanpak 
meegenomen worden, is klein, maar als een school dat graag wil, dan kan deze wel 
als experiment meegenomen worden bij de startmotor. Het zou ideaal zijn als ook 
de wijkaanpak bij de startmotor meegenomen wordt. Uiteraard zal er overleg zijn 
met de netbeheerders en er is opdracht gegeven aan een bureau om te kijken naar 
de mogelijkheden van het ontzorgen van burgers. De keuze voor het 
warmtesysteem is vanzelfsprekend, maar om snel te kunnen starten moet er 
gezocht worden naar blokken van corporaties die daarvoor in aanmerking komen. 
Bij wijkgerichte aanpak is communicatie zeer belangrijk, vooral ook om 
maatschappelijk draagvlak te krijgen. Het is belangrijk dat er snel gestart wordt, 
maar daarvoor moet er wel goed overleg zijn met zowel Aedes als met eigenaren 
van particulier verhuurde woningen. Er zijn overigens ook grote verschillen tussen 
corporaties die last hebben van de verhuurdersheffing en corporaties die daar geen 
last van hebben. Het meenemen van 'gespikkelde woningen' vraagt om een 
wijkaanpak. Wellicht kan daarbij als experiment ook de object gebonden 
financiering meegenomen worden. Spreker denkt niet dat het al mogelijk is om 
zorginstellingen te laten meedoen met de startmotor, omdat haast geboden is, 
maar als een zorginstelling dit graag wil, dan kan dat wellicht toch.  

 Tevens is er een akkoord tussen de overheid, het bedrijfsleven en de 
kennisinstellingen om te komen tot een instituut dat ervoor zorgt dat de kennis 
benut wordt. Woonlastenneutraliteit is een absolute voorwaarde voor de startmotor 
en is ook belangrijk voor particuliere woningen. Voor 1 juli 2018 zal er een voorstel 
worden gedaan voor het aanbestedingsproces en voor een convenant op het gebied 
van digitalisering. 

Vragen/opmerkingen van de overige aanwezigen: 
• Het is belangrijk dat er, in het kader van de keuze voor een wijk, overlegd 

wordt met netbeheerders 
• Neem bij het zoeken naar de beste oplossing ook de individuele systemen en 

arrangementen mee 
• De woonlastenwaarborg is een absoluut minimum voor de Woonbond 
• Bij de wijkgerichte aanpak is communicatie naar de omgeving erg belangrijk 
• Betrek huurders en bewoners bij de uitrol van de plannen omtrent warmte 
• Er is behoefte aan een regisseur om zaken te concretiseren 
• Corporatiewoningen en gespikkelde woningen moeten integraal aangepakt 

worden 
• Er zijn veel geïntegreerde wijken; welke rol kan een woningcorporatie daarin 

spelen? 
• Wellicht kan bij zorginstellingen het ontwikkelen van een routekaart en het 

meedoen aan een proeftuin gelijk opgaan 
• Standaardisering en conceptontwikkeling zijn belangrijk in verband met 

kostenreductie 
• Kostenreductie kost tijd; kies daarom niet voor al te moeilijke wijken 
• Woonlastenneutraliteit is wellicht lastig voor particuliere eigenaren 

Werkgroep Wijkgerichte aanpak:  
Er zijn twee stukken in elkaar geschoven en er is een aantal huiswerkopdrachten 
verdeeld. Er zal een bijdrage komen over besparing. De wisselwerking met de regio 
moet sterker worden aangezet in het stuk en er moet iets gezegd worden over 
randvoorwaarden en consequenties op het gebied van financiën. De Vereniging 
Eigen Huis en de groene coalitie bekijken wat de bottonn-line is voor de bewoners 
en waar deze recht op hebben. Bij de volgende sub-tafel zal dit worden verwerkt tot 
een stuk. Het is de bedoeling dat de besluitvorming, de rolverdeling en het landelijk 
kader nog scherper worden aangezet. Er komt binnenkort een kaart waarop de 
duurzame Warmtenetten vermeld staan. De Omgevingswet kan bij dit alles nog wel 
wat steviger meegenomen worden. Als decentrale overheid is men in overleg met 
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het Rijk over de doelstellingen. De roep om duidelijkheid is logisch, maar anderzijds 
weet je nu nog niet wat er de komende 10 jaar gebeurt en welke nieuwe inzichten 
en innovaties er nog komen. 

Vragen/opmerkingen van de overige aanwezigen: 
• Het zou fijn zijn als er kaarten gemaakt worden waarop staat waar de 

duurzame Warmtenetten komen; kan dit onderdeel worden van de 
wijkaanpak? 

• Het is cruciaal dat burgers tevoren duidelijkheid hebben wat er gaat 
gebeuren en dat zij weten of zij invloed hebben op die aanpak. 

• Gaat de sectortafel zich buigen over een politiek voorstel voor de plannen 
van gemeentes die dienen aan te geven welke vervanging er komt voor het 
gebruik van gas en wanneer, zodat particulieren zich goed kunnen 
voorbereiden op die keus? 

• Het zou goed zijn als de gemeente de regie krijgt, maar in ruil daarvoor ook 
een doelstelling van het Rijk opgelegd krijgt 

• Gaan gemeentes in 2021 schetsen wat er met de wijken in de gemeentes 
gaat gebeuren? 

4. 	Reflectie op SER-advies .  Werkgelegenheidseffecten energietransitie 
 maakt zich zorgen over de uitvoering van de zaken die er liggen 

op het gebied van de arbeidsmarkt. De sector omvat 150.000 mensen en heeft een 
groot paritair fonds waar circa 40 miljoen euro per jaar in omgaat. Hij is blij met het 
SER-advies, maar zet daarbij wel een aantal kanttekeningen. Zo moeten de 
150.000 werknemers worden bijgeschoold op het gebied van nieuwe technieken en 
men probeert nu al om zoveel mogelijk leerlijnen en opleidingsplekken in te richten. 
Daarnaast zijn er tot 2020 nog circa 20.000 nieuwe werknemers nodig. Hierover 
vindt al overleg plaats met het UWV. Omdat veel 'oud vermogen', zoals olie en 
kolen, op termijn niet meer gebruikt zal worden, komen er vanuit die sector 
werknemers vrij en spreker denkt deze mensen goed te kunnen plaatsen als nieuwe 
werknemers. De regionale aanpak uit het SER-advies is cruciaal, omdat er o.a. 
vanwege de crisis veel technische opleidingen gesloten zijn. Het is belangrijk dat 
deze weer terugkomen. Hij roept de politiek op om hier vaart mee te maken. Hij is 
blij met het SER-advies, maar het getal van 50.000 voltijdsbanen in 2030 dat in het 
rapport genoemd wordt, is wat hem betreft te laag. 

 zegt dat het gebrek aan personeel van grote invloed kan zijn op de 
energietransitie. Nu al is er een groot tekort aan personeel en daarbij heeft de bouw 
ook nog eens een slecht imago. De manier waarop met vaklui wordt omgegaan, is 
niet goed en zij roept de aanwezigen daarom op om mensen niet als instrumenten 
te behandelen. Zij wil graag dat er een herwaardering van het vakmanschap komt, 
maar daarnaast zijn ook goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en 
veiligheid erg belangrijk. Wat kostenreductie betreft, denkt zij dat degenen die de 
rekening betalen meestal de mensen onderaan de ladder zijn. Als mensen die in de 
kolencentrales werken hun baan verliezen, dan moeten zij naar nieuw gelijkwaardig 
werk geleid worden. In dat kader moeten er goede afspraken in de cao's gemaakt 
worden. Tevens moet rekening gehouden worden met een eventuele 
overbruggingstijd aan het einde van een dienstverband voor het vinden van een 
nieuwe baan. Er moet meer zicht komen op veranderingen die zich voordoen op de 
arbeidsmarkt en in de werkgelegenheidseffecten. Zij constateert dat het in de 
stukken die vandaag voorliggen voornamelijk om woningen gaat en mist daarin de 
mensen. Zo is er geld nodig om mensen op te leiden en zij vindt het belangrijk dat 
mensen die het werk doen ook mogen meepraten over de manier waarop de 
transitie wordt uitgevoerd. 
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5. Sluiting 
De voorzitter zegt dat er de volgende keer concrete voorstellen voor de bouwstenen 
op tafel zullen liggen en een eerste aanzet om daarvan een integraal verhaal te 
maken. Zo komen er voorstellen voor: 

- een inkeerregeling voor nieuwbouw, 
een schuif in de Energiebelasting met financiële consequenties, 

- gebouwgebonden financiering (hoofdstroom en bijstroom), 
- een actieplan geothermie (en aquathermie), 
- arrangementen voor individuele warmteopties, 
- uitbreiding van de warmtenetten inclusief de marktordening, 
- de startmotor, 

de afwegingsleidraad, 
- normering utiliteitsbouw, 
- vriendelijke normering van de bestaande koopsector, 
- een routekaart voor het maatschappelijk vastgoed. 

Het streven is om een voorstel te maken dat door iedereen gedragen wordt, dus 
ook door het Rijk. Er zal in de volgende bijeenkomst ook gesproken worden over de 
rol van de overheid en wat daartegenover kan worden gezet. De aanwezigen willen 
graag nog een format van een routekaart en een infographic van het proces 
ontvangen. Ook verzoeken de aanwezigen om voor de volgende bijeenkomst, 
vanwege de volle agenda, meer vergadertijd te reserveren en deze vergadering 
goed voor te bereiden. 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.20 uur en dankt de aanwezigen voor hun 
bijdrage. 
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6. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 16.09 uur en heet de aanwezigen welkom. 

7. Mededelingen 
De voorzitter feliciteert de  met zijn aanstaande benoeming tot wethouder in 
Arnhem. Helaas is hij daarom vandaag voor het laatst aanwezig bij dit overleg. 
De vertegenwoordigers van Dijkstra Draisma worden gefeliciteerd met het winnen van 
de Koning Willem I Prijs. Ter gelegenheid trakteert de winnaar op taart. 
Op verzoek van de voorzitter van de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing, Mariëtte 
Hamer, worden de verschillende werkgroepvoorzitters verzocht problemen en mogelijke 
oplossingen op het gebied van de arbeidsmarkt te inventariseren, liefst voor 13 juni. 

8. Verslag 1 mei 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de notulist. 

9. Contouren hoofdlijnenakkoord 
De voorzitter noemt als doel voor vandaag het bereiken van een principeakkoord op 
inhoud op basis van de voorbereide uitgangspunten (zie KA-GB-2). De exacte 
verwoording komt in een later stadium aan bod, eventuele suggesties graag schriftelijk 
doorgegeven. Onderwerpen die vandaag behandeling behoeven zijn in ieder geval 
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financiering en normering, meer duurzame warmte, nieuwbouw (de inkeerregeling) en 
de startmotor. 

Energiebelasting —  
Naar aanleiding van het voorgelegde stuk komen de volgende punten aan de orde: 

• Ten behoeve van lange-termijn-beslissingen moet helder worden wat het 
referentiepunt wordt wanneer de gasprijs niet meer voldoet. 

• Vanuit de consument bezien is het niet gunstig de businesscase rond te 
krijgen door verhoging van brandstofprijzen. 

• Aandacht is nodig voor voldoende handelingsperspectief om de schuif te 
kunnen maken. 

• De koopkrachtgegevens moeten nog worden doorberekend, maar als 
voorwaarde is gesteld dat lagere-inkomensgroepen worden gecompenseerd. 
De voorgestelde systematiek (punt 3) is juist hierop gericht. 

• Het Rijk kan zich vinden in de denkrichting onder voorbehoud dat 
uiteindelijk de som der delen moet worden beoordeeld. 

• Uitvoering: is in plaats van jaarlijkse aanpassing, aanpassing in stappen te 
overwegen? 

• Wie is precies de eindgebruiker? 
• Grootverbruikers krijgen goedkope energie zonder prikkel om te veranderen. 
• Vitale processen in de zorg moeten hoe dan ook doorgang kunnen vinden. 
• Het principe 'vervuiler betaalt' en het dienen als inkomstenbron voor de 

overheid stroken niet met elkaar. Keuze voor 'vervuiler betaalt' is gewenst. 
• Financiering van duurzame bronnen lijkt nog niet op te wegen tegen het 

gebruik van gangbare bronnen. UNETO-VNI zegt toe berekeningen te delen 
waaruit blijkt dat duurzame technieken concurrerend zijn. 

• De financiële prikkel om te zorgen dat weinig gas- of energieverbruik lonend 
is, is nog onvoldoende. Mogelijke oplossing is invoering van een 'nulde 
schijf'. De teruggave van EB heeft echter ook het gewenste effect. Voor 
huurders geldt in de meeste gevallen dat zij weinig extra EB betalen door de 
geringe afmeting van hun huis. 

• Door versnelling in het begin kan de startmotor meer profiteren. 
• In verband met het draagvlak voor de transitie, zou het tarief voor de 

hogere schijven minder degressief kunnen worden vastgesteld. 
• De EB leidt tot een forse stijging van de gasprijs in de tweede schijf, met 

grote consequenties voor de kleinere grootverbruikers. De effecten worden 
in kaart gebracht voor de tekst definitief wordt. 13 juni wordt aangegeven 
hoe de verdeling per sector uitpakt. De verhoging vormt mogelijk een 
probleem voor de onderwijsinstellingen. 

• OZB koppelen aan energieprestatie van woningen is overwogen, hoewel de 
uitvoering voor de VNG een lastig punt vormt. 

• Gezien de beperkte capaciteit bij de Belastingdienst wordt gepleit voor 
voorstellen met een lichte uitvoeringsdruk. Dit punt is van belang bij de 
politieke besluitvorming. 

De voorzitter stelt vast dat het voorstel voor een andere belasting op gas en 
elektriciteit, gebaseerd op de CO2-uitstoot van betreffende energiedrager, richting 
€ 0,15, waarbij het inkomenseffect zo beperkt mogelijk wordt gehouden, maar met 
oog voor de koopkrachteffecten voor de lagere inkomens, in een ritme dat 
effectiviteit en snelheid bevorderd, conform het voorstel, verder wordt uitgewerkt 
richting 13 juni met het oog op overeenstemming op 26 juni aanstaande. 

Gebouw Gebonden financiering —  
Vorige week heeft een bijeenkomst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
plaatsgevonden hieromtrent in aanwezigheid van de diverse partijen. De conclusie 
is dat commitment lijkt te bestaan voor een variant van gebouwgebonden 
financiering, op basis van de kwalitatieve verplichting, waarbij aan de eisen van alle 
partijen tegemoet is gekomen. Aandachtspunten zijn doeltreffendheid, keuzevrijheid 
en voorkomen van gedwongen winkelnering. 
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Financiering van onrendabele investeringen' wordt niet gefaciliteerd omdat dit zou 
leiden tot overcreditering. Het voorstel gaat uit van de beperking van energielasten 
per maand gerelateerd aan de levensduur van de maatregelen. Langere looptijden 
maken ook minder rendabele maatregelen mogelijk. 
De wijze van incasso van rente en aflossing is nog onbepaald. Denkbaar is dat de 
energiebedrijven daar een rol in spelen. Naar verwachting ontsluit deze wijze van 
financiering het bereik voor een grote doelgroep. Beperkte verkrijgingskosten van 
de financiering zijn van groot belang, daarover wordt nog overlegd. Daarnaast dient 
te worden gewerkt met garantstellingen. 
Over de afhandeling van mogelijke achterstallige betalingen bij verkoop wordt met 
NHG gesproken. NIA of BNG zouden hier ook een rol kunnen spelen. Dit wordt nog 
uitgewerkt. 
Dit voorstel levert de maximale ruimte zonder gevaar op overcreditering, hetgeen 
op de lange termijn het draagvlak zou bedreigen. Van belang is wel dat een goede 
energieprestatienormering wordt opgesteld ter gebruik bij het rekenmodel. 

Naar aanleiding van de uiteenzetting komen de volgende punten aan de orde: 
• Deze werkwijze leent zich niet voor alle situaties, maar kan en moet zo 

breed mogelijk worden ingezet. 
• Voor mensen met een BKR-registratie biedt dit misschien ook een optie, 

maar per geval moet daar nauwkeurig naar worden gekeken. 
• Voordeel van betrekken van de financiële sector is dat daar de specialisten 

zitten en die sector de incasso en backoffice kan dragen. ENECO vindt 
betrekken van energiebedrijven minder gewenst gezien de kans op 
imagoschade. 

• Indien binnen een wijk één of meerdere woningen niet meedoen aan 
bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet, ontstaat een complexe situatie. 
Geconstateerd wordt dat dit probleem niet valt te ondervangen binnen deze 
variant. 

• In de voorgestelde constructie is financiering nog steeds afhankelijk van 
kredietwaardigheidsbeoordeling door de banken. Waarom wordt niet 
gekozen voor echte gebouwgebonden financiering waarbij de bewoner 
buiten beschouwing wordt gelaten? De  legt uit dat dit een 
ongewenst waardeverminderend effect op de woning zou kunnen hebben. 
Daarnaast vrezen banken een waardevermindering van hun portefeuilles bij 
een dergelijke werkwijze. 

• Het is zaak de AFM ervan te overtuigen dat dit voorstel de waarde van de 
woning precies genoeg verhoogt zodat de bewoner de lening kan betalen. 
Daardoor kan de toets op inkomen zo marginaal mogelijk blijven. 

• De regeling is bedoeld voor mensen die aanpassingen niet op een andere 
manier kunnen financieren, indien er alsnog mensen buiten vallen, vormt 
subsidie allicht het sluitstuk van de aanpak. 

• Uiteindelijk zal voor verschillende oplossingen geld nodig zijn, gedacht wordt 
aan een Energietransitiefonds. Dit lijkt een goed moment om daarover te 
denken. 

• Bij VvE's is een soortgelijke constructie mogelijk. Banken lenen echter niet 
graag aan een vereniging van particulieren zonder zekerheid. Het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) is succesvol actief op dit vlak. 
Banken kunnen echter, gezien de constructie, lastig een concurrerende prijs 
leveren. Binnenkort wordt met banken over dit onderwerp doorgepraat. 
Daarnaast is in de Werkgroep Financiering en normering overeengekomen 
dat ook andere partijen bij de VvE-problematiek worden betrokken. 

• Welke instantie {gemeente, banken) is verantwoordelijk voor aanvulling van 
fondsen in voorkomende probleemgevallen? Er wordt een oproep gedaan de 
komende weken te focussen op oplossingen voor probleemgevallen. 

• Wellicht is bij gebouwgebonden financiering een rol weggelegd voor 
verzekeraars? 

De voorzitter concludeert dat de aanwezigen zeer positief zijn over het voorstel en 
het graag zo veelomvattend mogelijk willen maken. Er wordt erkend dat het Rijk 



31 

een belangrijke stap zet door zich te committeren aan aanpassing van het Burgerlijk 
Wetboek. Expliciete aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden voor VvE's 
aangezien hun positie afwijkt van die van eigenaren waarvoor dit voorstel is 
bedoeld. Commitment van de banken ten aanzien van hun inspanningen zal zo goed 
mogelijk worden vastgelegd voor 13 juni. 

Normering utiliteitsbouw —  
Er ligt een voorstel voor normering gebaseerd op kWh/m3. Uitgangspunt is 
vooralsnog dat voor 2030, 2040 en 2050 het CO2-verbruik ten opzichte van 1990 
met vaste, nog vast te stellen percentages wordt verminderd. Daarnaast wordt een 
uitbreiding van de Wet Milieubeheer voorgesteld met maatregelen met een 
terugverdientijd van 10 jaar. Het energieverbruik dient te worden gesplitst in 
gebouwgebonden verbruik en overig verbruik met voor beide delen aparte 
normeringen. Effectieve inzet van data over gedrag en verbruik en meer inzetten op 
handhaving brengen het verbruik naar verwachting verder naar beneden. De 
normering wordt komende week per sector nader gespecificeerd en 13 juni ligt het 
complete overzicht gereed. 
De voorzitter benadrukt dat met dit voorstel een grote slag wordt geslagen. Voor 
allerlei soorten vastgoed wordt een gezamenlijke inspanning afgesproken. 

Naar aanleiding van het voorstel worden de volgende punten aan de orde gesteld: 
• De onderwijsinstellingen kunnen zich vinden in het principe van een 

eindnorm. Terugrekenen naar 1990 blijkt lastig. Een ander referentiejaar 
kan een oplossing bieden. Met betrekking tot de tussendoelen zouden de 
instellingen graag op natuurlijke momenten investeringen doen, zonder 
gebonden te zijn aan bepaalde jaartallen. Mbo- en hbo-instellingen denken 
met ongewijzigd beleid het einddoel al te halen. Ten behoeve van 
monitoring en handhaving kan wellicht per sector of instelling eens in de 4, 

5 jaar een nieuwe roadmap worden opgesteld die wordt getoetst door een 
landelijk erkend instituut. 

• Ook de zorginstellingen zien meer in natuurlijke investeringsmomenten. De 
norm op zich is akkoord. Voorkeur gaat uit naar normering gerelateerd aan 
gebruik. De financiering stelt instellingen wel voor problemen. Gezien de 
grote verschillen tussen panden onderling wordt een vorm van middeling 
voorgesteld. In samenwerking met het kadaster wordt momenteel gewerkt 
aan het in kaart brengen van het gehele zorglandschap. 

• Gemeenten werken graag mee aan het voorstel. Een langjarig voorstel kent 
veel voordelen. Het voorstel moet nog wat nader worden uitgewerkt; wordt 
bijvoorbeeld gekozen voor terugverdientijd of voor de route naar 2050? 

• UNETO-VNI stelt voor vanuit dit overleg richtingen te kiezen voor het 
dataplatform om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan. RVO is een 
logische partij om hierbij te betrekken. 

• De Wet Milieubeheer bereikt als instrument slechts een klein deel van de 
utiliteitsbouw. 

• Voor het Rijk is van belang dat de financiële effecten van de normering goed 
in kaart worden gebracht, beter dan nu is gedaan. Daarnaast moet worden 
uitgezocht of het voorstel past binnen Europese regelgeving. 

• In plaats van over terugverdientijd, wordt voorgesteld over investering en 
rendement te spreken. 

• In de uitwerking moet aandacht zijn voor techniek-neutrale keuzes. 
• In de praktijk zijn er veel gebouwen met gemengde functies. Leidend maken 

van de hoofdfunctie zal soms moeten worden genuanceerd. 

De voorzitter begrijpt dat het voorstel lastig ligt voor een aantal maatschappelijke 
sectoren, hoewel zij bereid zijn mee te werken. De werkgroep krijgt de opdracht het 
probleem met de vaste jaartallen op te pakken. Voor 1 juli is dringend gewenst 
meer grip op het vraagstuk te krijgen omdat dit een van de wezenlijke 
instrumenten betreft. De routekaarten zullen worden ingezet bij de uitwerking. 
Monitoring en handhaving dienen goed te worden georganiseerd. De inzet van de 
Wet Milieubeheer kan eventueel nog buiten beschouwing worden gelaten. Ondanks 
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dat nog geen exacte gegevens bekend zullen zijn, stemmen partijen in met het 
principe. 

Meer duurzame warmte -  
Over de uitgangspunten op basis waarvan de afwegingsleidraad wordt ontwikkeld 
moet vandaag overeenstemming worden bereikt opdat de ontwikkeling verder kan. 
Overleg tussen de netbeheerders en de VNG heeft duidelijkheid geschapen over de 
rollen; de VNG voert de overall regie voor het hele proces, de netbeheerders 
leveren voor de leidraad objectieve informatie als input voor het afwegingsproces 
dat bij gemeenten zal plaatsvinden. Bij de afweging op wijkniveau spelen overigens 
naast de leidraad ook andere parameters een rol. 

Naar aanleiding van het voorstel worden de volgende punten aan de orde gesteld: 
• VEH is benieuwd of er voor de kostenbatenafweging op gebouwniveau en 

participatievereisten sprake is van een escalatiemogelijkheid. Wat betreft de 
technische kant ligt hier een rol bij het expertisecentrum. Op 
gemeenteniveau komt dit onderwerp terug bij wijkaanpak. 

• Meer structurele aandacht is nodig voor de fase voorafgaand aan de 
wijkaanpak; welke stimulering en handelingsperspectieven worden 
geboden? Dit punt wordt geadresseerd bij de onderwerpen wijkaanpak, 
startmotor en normering voor woningbouw. 

• Bij gebruik van een afwegingskader per wijk moet de prestatie ook per wijk 
worden gekwantificeerd. 

• In het algemeen dienen de hier behandelde aspecten transparant te worden 
weergegeven ten behoeve van het gebruik van het afwegingskader. Hiertoe 
is aan de sub-tafel een voorstel voor een definitie van prestatie van een 
energiedrager aangenomen waaraan in het voorstel nog enkele regels zullen 
worden gewijd. 

• De definitie van all-electric moet duidelijker worden weergegeven. 
• Milieudefensie gaat ervan uit dat alle warmtebronnen rond 2030/2040 

duurzaam zijn. 
• Kan, gezien het streven van het Kabinet met betrekking tot kolencentrales, 

hier worden afgesproken dat vanaf 2030 geen kolenstroom meer wordt 
ingezet? 

• In hoeverre worden prestaties van warmtenetten toegedeeld aan woningen? 
• De werkelijke kosten moeten als uitgangspunt worden genomen in plaats 

van de tarieven. Daarnaast moeten de gegevens regelmatig worden 
gepdatet. 

• Rijk, netbeheerders, BZK, VNG en IPO zullen sowieso deelnemen aan het 
expertisecentrum. Komende week wordt overlegd over eventuele bredere 
invulling. Bredere invulling draagt bij aan het actueel houden van de 
leidraad. Ook draagvlak is van belang. De voorzitter acht het verstandig de 
deelnemerslijst limitatief te maken. 

De voorzitter stelt vast dat allen de leidraad zien als een belangrijk onderdeel 
richting de wijkaanpak. Er ligt een startpunt voor een gesprek, maar er zitten nog 
wel haken en ogen aan. Over de verhouding tussen wijkaanpak en leidraad is nu in 
ieder geval overeenstemming. 

Aanbod van warmtetechnieken —  
In het voorstel zijn collectieve en individuele oplossingen samengebracht. In de 
tekst wordt gesproken van 30%-50% reductie van systeemkosten, dit moet worden 
gelezen als gekoppeld aan de maandelijkse lasten. 

Naar aanleiding van het voorstel worden de volgende punten aan de orde gesteld: 
• Hoe is gewaarborgd dat de monopolypositie van het net geen probleem 

vormt? 
• De koppeling van het Niet-Meer-Dan-Anders-Principe (NMDA) aan de 

gasprijs leidt tot ongewenste effecten. Er is consensus dat deze koppeling 
moet worden aangepast. Gesprekken lopen. Er zal altijd sprake zijn van een 
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monopolie in de een of andere vorm, met als gevolg een sterke mate van 
regulering met effect op de prijs. De wetgever zal in de nieuwe Warmtewet 
volgend jaar een ander mechanisme moeten kiezen. 

• Borging en organisatie van een open net komen nog onvoldoende aan bod. 
Ook over het financieringsoverleg voor de aanleg van warmtenetten wordt 
weinig informatie gegeven. 

• Bij kleinere netten vergen andere modellen en governance structuren 
maatwerkoplossingen. Ook hieraan wordt komende weken gewerkt. 

• De Energieprestatievergoeding (EPV) benadering wordt breder opgevat in 
het voorstel. Aedes zal met de Woonbond de kostenverdeling tussen 
huurder/verhuurder nader uitdiepen. 

• VEH/Consumentenbond wijzen erop dat de koppeling aan de gasprijs snel 
moet worden losgelaten in het nieuwe systeem. 

• Het valt op dat warmtebedrijven stellen versneld te kunnen opschalen naar 
80.000 woningen, aangezien het duurzaamheidsniveau van de warmte 
daarbij een nog onbekende rekenfactor is. Het tijdpad van de opschaling 
dient duidelijk te worden omschreven. 

• De tekst over marktverordening is inhoudelijk niet duidelijk omdat dit nog 
een onderwerp van afweging vormt. Er wordt gedacht aan een concessie-
achtige werkwijze met duidelijke condities per wijk. Hiertoe wordt een basis 
opgesteld die als arrangement meegenomen kan worden bij de ontwikkeling 
van de nieuwe Warmtewet. 

• Warmtebedrijven willen graag dezelfde allocatiemogelijkheden als andere 
bedrijven, maar het Rijk overweegt allocatie in zijn geheel te schrappen 
aangezien Europese regelgeving weinig ruimte daarvoor biedt en het minder 
goed past bij het uitgangspunt van gebouwgebonden energiegebruik. Nader 
overleg voor vaststelling van het akkoord is dringend gewenst. 

• De VNG is blij met de geboden keuzemogelijkheid. Ten behoeve van de 
acceptatie is nadere uitwerking van zowel acceptatieplicht, als het recht om 
niet mee te doen van belang. Over transparantie over tarieven, kosten en 
dergelijke moeten ook afspraken worden gemaakt. Ten derde vraagt de VNG 
aandacht voor het onderdeel niet duurzame warmte dat nu nog staat 
opgenomen. 

• Bij UNETO-VNI is een team bezig met berekeningen voor individuele 
oplossingen. Inmiddels zijn voorstellen ingediend om full-electric zowel op 
individueel niveau als op blokniveau concurrerend te maken ten opzichte 
van conventionele verwarming. Hier liggen voorwaarden aan ten grondslag 
op het gebied van volume en standaardisatie. Ook in de startmotor kunnen 
individuele oplossingen efficiënt worden ingezet. Wat betreft de kosten 
wordt onder 'integrale kosten' verstaan: totale investering in combinatie met 
total cost of ownership over de levensduur. 

De voorzitter sluit af met de opmerking dat de genoemde kostenreductie door 
UNETO-VNI van groot belang is. Het zou heel goed zijn als andere partijen ook 
dergelijke concrete cijfers kunnen leveren. 

10. Pauze [18.32 tot 19.00 uur] 

De voorzitter stelt voor in verband met de beschikbare tijd in ieder geval nog de 
normering woningbouw te behandelen en de presentatie over burgerparticipatie. 
Indien er nog tijd over is, komt de startmotor aan bod. 

Met betrekking tot aanbod van warmte is een programma aquathermie toegevoegd. 
De ontwikkelingen lopen gestaag door. 

Voor de inkeerregeling voor de nieuwbouw worden van enkele partijen nog 
aanvullende commitments gevraagd. Namens de trekker van dit onderwerp, 
Netbeheer, ontvangen betrokkenen morgen een mail met gerichte vragen 
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hieromtrent. Indien dit geen toevoegingen oplevert, wordt de inkeerregeling zoals 
het voorstel er nu ligt. 

11. Bespreekpunten 

Normering woningbouw -  
Het voorstel van NVDE wordt kort toegelicht. Normering voor bestaande bouw is 
lastig vorm te geven, maar de koppeling van normering aan gebouwgebonden 
financiering opent perspectieven omdat de besparing per definitie hoger is dan de 
kosten. De norm kan worden gerelateerd aan het investeringspotentieel in relatie 
tot het besparingspotentieel, vertaald naar maandlasten. Momenteel wordt een 
aantal cases doorgerekend. Belangrijk element voor de financiële instellingen is de 
garantie dat het geld voor het beoogde doel wordt ingezet. Consumenten willen op 
hun beurt graag een garantie dat maatregelen doelmatig worden uitgevoerd. 
Hiertoe kan één garantie of verificatiesysteem worden opgezet. 
Het voorstel wordt nader uitgewerkt. De vraag aan de aanwezigen is of zij akkoord 
gaan met de contouren. 

Naar aanleiding van het voorstel worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
• Particuliere huurwoningen vallen hier buiten. Daarvoor zou een 

minimumnorm uitkomst kunnen bieden. 
• Differentiatie naar type woning is noodzakelijk. 
• Dit vormt een grote extra belasting naast de andere opgaven. De vraag is of 

de markt dit aankan. Innovatie en efficiënte inzet van betrokken 
beroepsgroepen moet onorthodox worden aangepakt. In dit kader wordt 
door Bouwend Nederland opgeroepen tot actie. 

• De voorgestelde waarborg moet geleverd door de leverancier, zonder 
tussenkomst van een derde partij. 

• Bij de normering kunnen de uitgangspunten van de EPV worden gevolgd. 
• Banken zijn op zich voor een normering, maar het geheel moet niet te 

technisch worden. 
• VEH/Consumentenbond zetten in op de wijkaanpak en zijn tegen elke vorm 

van verplichting of normering daaraan voorafgaand. Vooraf moeten 
consumenten worden ontzorgd en verleid en op no regret-maatregelen 
gewezen. De voorzitter wijst erop dat de tijdslijn van invoering in de notitie 
voldoet aan de gestelde eis. De uitgangspunten van de gebouwgebonden 
financiering komen ook tegemoet aan de wensen van 
consumentenorganisaties. De  stelt vast dat nader overleg 
tussen partijen verheldering kan scheppen. 

• In het kader van de startmotor moet de nadruk worden gelegd op ontzorgen 
en verleiden. De ervaring leert echter dat verleiden alleen zin heeft in 
combinatie met andere maatregelen, aldus de . 

• Juiste formulering is van groot belang om verkeerde beeldvorming te 
voorkomen. 

• Bouwend Nederland wijst op het belang van goed isoleren voorafgaand aan 
andere aanpassingen omdat zo de vraag kan worden beperkt. 

• De markt heeft behoefte aan duidelijke omschrijving van aantallen en types 
apparaten, daarmee moeten bedrijven worden bediend. 

• Er is behoefte aan een goed doordacht uitvoeringsprogramma en planbare 
agenda. 

• Er is grote bereidheid onder de leden van UNETO-VNI tot het leveren van 
prestatiegaranties van technische installaties. De sector is ook bezig met 
inrichten van een instrument voor garanties voor het gebruikersdeel. 

De voorzitter vat samen dat alle partijen zijn gebaat bij normering voor woningen, 
onderverdeeld naar types. Meer inzicht in de gevraagde aanpassingen van de 
verschillende types biedt voor iedereen meer zekerheid. Dit aspect wordt de 
komende weken verder uitgewerkt, waarbij ook VEH/Consumentenbond betrokken 
zullen worden. 
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Met betrekking van het normeringsinstrument is er ruimte voor de route waarbij 
banken meer doen om bij mutatie kopers te overtuigen gebruik te maken van de 
mogelijkheid tot gefinancierde verduurzamingsmaatregelen. Vooralsnog is het 
uitgangspunt dat verplichting tot aanpak niet mogelijk is, maar gezocht wordt naar 
een vorm waarin ingaan op de mogelijkheid een logische stap is. Wellicht kan een 
pilot van een aantal jaar worden gehouden met deze werkwijze. Vanuit 
verhuurdersstandpunt wordt het als bezwaarlijk ervaren als hen wel verplichtingen 
worden opgelegd, terwijl die voor particuliere eigenaren niet gelden. Vooralsnog ziet 
VEH geen noodzaak tot normeringsverplichting. In overleg wordt getracht de 
komende weken nader tot elkaar te komen. 

Startmotor -  
De  licht de stand van zaken toe. Er ligt een opdracht van het Kabinet 
om in 2019/2020 stappen te zetten, waartoe alleen de woningbouwcorporaties 
effectief in staat zijn. Andere partijen in de huursector komen hopelijk snel met een 
eigen voorstel. 
Bij de aanpak van corporatiewoningen in een bepaalde wijk kan zoveel mogelijk 
maatschappelijk vastgoed en gespikkeld bezit worden meegenomen.

 
 Het maatschappelijk vastgoed komt uiterlijk 

1 mei 2019 met routekaarten. Daarmee wordt duidelijk waar zij mee kunnen gaan 
met de corporatieaanpak. Het is van doorslaggevend belang dat partijen die 
vooroplopen worden gecompenseerd voor mogelijke nadelen daarvan. 
Naast de inzet op corporatiewoningen, is er binnen de startmotor aandacht voor 
ontwikkelingen die later van belang zijn voor de wijkaanpak. In dit kader lopen 
projecten voor een innovatie-instituut voor de bouw, wordt gewerkt aan een 
convenant op het gebied van digitalisering en gekeken naar de gevolgen voor de 
human capital agenda voor volgend jaar. 
De komende weken wordt het voorstel nader geconcretiseerd, afhankelijk van de 
cijfers die Aedes kan leveren. 

Onder de corporaties is onderzoek bij de leden uitgezet waaruit grote bereidheid tot 
meewerken blijkt. Aan het begin van de vergadering zijn enkele stukken 
hieromtrent rondgedeeld die de  kort toelicht. 
Belangrijke uitkomst is dat gemiddeld 70% energiebesparing wordt bereikt met 
duurzame maatregelen. De kosten van verduurzaming zijn berekend op circa € 3,4 
miljard per jaar. Zelfs met volledige inzet van middelen, kunnen de corporaties dit 
financieel niet dragen. Hiervoor moet naar oplossingen worden gezocht. 
De vertaling naar de exacte getallen in de startmotor wordt binnenkort gemaakt. 
Voor 2019 zijn de corporaties bereid zich in te zetten zonder vooraf op alle punten 
duidelijkheid te hebben. Voor de doorvertaling naar de toekomst zijn de met het 
Kabinet te maken afspraken doorslaggevend. 

Naar aanleiding van de toelichting worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
• Aandacht voor goede afstemming startmotor-wijkaanpak. 
• Afstemming met de netbeheerders vindt uiteraard plaats wanneer bekend is 

welke blokken worden aangepakt. 
• Waar in de startmotor gesproken wordt over 'de warmtebedrijven', dient dit 

in breder perspectief te worden getrokken. 
• Terugkopen van gespikkeld bezit door corporaties wordt als optie genoemd, 

maar Aedes is terughoudend daarover. Er kunnen situaties zijn waar dit de 
beste optie is. 

• Zorgen voor aantrekkelijke opties draagt bij aan voorspoedige 
implementatie. 

• Voor de discussie binnen het Rijk is degelijk cijfermateriaal van belang. 

Gezien het verstrijken van de eindtijd van de bijeenkomst, wordt besloten de 
geplande presentatie uit te stellen tot 13 juni aanstaande. 
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Eventueel commentaar op de niet besproken stukken dat voor het eind van de week 
schriftelijk wordt aangeleverd, kan worden meegenomen bij de volgende ronde 
besprekingen. 

Het proces na 1 juli, licht de voorzitter desgevraagd toe, al is nog niet geheel 
uitgewerkt. Zeker is dat 1 juli geen handtekening wordt gevraagd van partijen, 
maar wel de toezegging om zich in te zetten conform de tekst en in de tweede helft 
van het jaar die lijn te volgen bij de uitwerking. 

De voorzitter concludeert dat hoewel op de onderwerpen normering woningbouw en 
wijkaanpak nog nadere aanscherping nodig is, op veel punten overeenstemming is 
bereikt. 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur en dankt de aanwezigen voor hun 
bijdrage. 
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13. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 16.05 uur en heet de aanwezigen welkom. 
Hij neemt de veranderingen in de samenstelling van de sectortafel en het 
secretariaat door. De  deelt mee dat het ministerie zowel een 
Directie Elektriciteit als een Directie Warmte opricht. 

De voorzitter gaat in op het proces voor de komende tijd. Het PBL is nog bezig met 
de analyse van het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. De 
uitkomsten worden op 28 september verwacht. Inmiddels is al wel bevestigd dat de 
beoogde 3,4 megaton reductie wordt gehaald. Ook de appreciatie door het kabinet 
loopt nog. De heer Kuijpers verwacht dat de Rijksappreciatie eveneens 
in september wordt afgerond. Ondertussen zal de sectortafel aan de slag gaan met 
de uitwerkingsopdrachten. Het is de bedoeling dat de sectortafel het eindresultaat 
op 15 december inlevert. Eind dit jaar moet er over alle tafels heen een voorstel 
voor een akkoord zijn. 

14. Terugblik op presentatie en ontvangst 'Voorstel voor hoofdlijnen van het 
Klimaatakkoord' 

De voorzitter peilt de reacties die de deelnemers aan deze tafel hebben gehad op 
het voorstel alsmede de aandachtspunten die zij zien voor de komende tijd. Uit de 
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reacties blijkt dat het voorstel over het algemeen positief is ontvangen bij de 
achterbannen. 

• De aanzet tot het Klimaatakkoord heeft geleid tot een ander beeld rond 
energievoorziening. Het besef is gegroeid dat er een grootschalige aanpak 
moet worden gevolgd. In dat opzicht is er sprake van een trendbreuk. 

• In de Bouw worden zaken gekoppeld: besparen, opwekken en 
energievoorziening komen bij elkaar. Dat is een grote verrijking om de 
doelen van Parijs te halen. 

• Het zal een uitdaging worden om te leveren wat van de sector wordt 
verwacht. Aan de bestuurlijke en sociale agenda en aan de technologie is 
gedacht. Maar er moet meer nadruk worden gelegd leggen op de 
economische ontwikkeling van de bouwsector. De marktcondities moeten 
dusdanig zijn dat de sector antwoord kan geven op de enorme vraag die 
gaat komen. Het moet aantrekkelijk zijn voor mensen om erin te gaan 
werken en voor sectoren om erin te investeren. Daarvoor is, zowel aan de 
vraag- als aan de aanbodkant, stimulerend beleid nodig. 

• De achterban van de Woonbond geeft het voorstel het voordeel van de 
twijfel. Daarbij speelt de verhuurderheffing. Die moet niet voor de helft doch 
geheel worden afgeschaft om te kunnen leveren. Verder moet de 
energiebelasting echt inkomensneutraal zijn; dus ook voor de huurders van 
de slechtste huizen. De achterban wil boter bij de vis. 

• Het voorstel geeft vertrouwen dat een structurele markt voor duurzame 
energie kan worden opgebouwd. 

• Er zijn drie hoofdpijlers nodig voor een succesvol akkoord en borging naar 
de toekomst: een structurele organisatie van de markt om doorgroei 
mogelijk te maken naar de voorziene aantallen; een goede innovatieagenda 
om de ontbrekende stukken in te vullen; capaciteitsontwikkeling aan de 
aanbodzijde om tot de gewenste kostprijsreductie te komen waardoor 
subsidies overbodig worden. De komende tijd moet op alle pijlers voortgang 
worden geboekt. 

• Provincies hebben zorg uitgesproken over wat er nog ontbrak. Bijvoorbeeld 
de infrastructuur voor nieuwe vormen van energie, en helderheid over het 
omgaan met thema's als warmte en waterstof. 

• Er moet aandacht worden gegeven aan de ontwikkeling en bundeling van 
kennis en van innovatie. Meerdere deelnemers aan de tafel constateren dat 
dit punt voor hun achterban geldt. Bij actoren is onduidelijk wat te doen. Ze 
hebben handelingsperspectief nodig om tot snelheid te komen. De 
kennisoverdracht is lastig omdat slechts weinig mensen de kennis bezitten 
terwijl ze weinig tijd hebben voor overdracht. 

• Scherpe kaders zijn nodig om de regionale energiestrategie te ontwikkelen 
zodat het enthousiasme bij lokale overheden kan worden geoogst. 

• Gemeenten en provincies moeten een instrumentarium aan bevoegdheden 
krijgen om tot een regionaal optimaal systeem te komen. Daar horen ook 
financiering en wet- en regelgeving bij. 

• De ontwikkeling van een regionale warmtemarkt blijft achter. Dat hindert 
lopende initiatieven. 

• Punt van zorg is de snelheid: het is jammer als experimenten vastlopen 
omdat eerst zaken (zoals gebouwgebonden financiering) moeten worden 
uitgezocht en in wet- en regelgeving moeten worden vastgelegd. Het is zaak 
om nu te starten en onderweg te finetunen. Zo zouden de proeftuinwijken 
en de 65 gemeenten van wie de proeftuinaanvraag niet werd gehonoreerd, 
snel aan de slag moeten kunnen gaan. 

• Een snel begin met de startmotor is nodig om de aantallen te halen en om 
te leren voor verdere innovatie, schaalvergroting en de human capital 
agenda. Gemeenten hebben ambities en willen starten, maar er is behoefte 
aan een context. Een routekaart vanuit het Rijk zou vertrouwen en rust 
geven. Men wil voorkomen dat de voortgang bij gemeenten stokt omdat ze 
niet meer verder kunnen. 

• Het Onderwijs ziet in het voorstel enorme kansen om de slechte kwaliteit 
van de schoolgebouwen te verbeteren. 
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• Er is behoefte aan duidelijkheid over de concrete doelen waaraan gewerkt 
moet worden. 

• Een belangrijke vraag voor het maatschappelijk vastgoed is hoe de 
benodigde uitgaven moeten worden betaald. 

• In de afgelopen maanden is de discussie over de uitvoeringscapaciteit fors 
toegenomen. De goede wil is er. De wetgeving zal er zeker komen. Punt van 
zorg is of het lukt om ook voldoende mensen te krijgen voor de uitvoering. 

• Namens de drie regionale overheden is een kwartiermaker Regionale 
Energiestrategieën (RES) aangesteld, die de verbinding moet maken tussen 
de gebouwde omgeving en de energiestrategieën. Hij zal voor het einde van 
het jaar met gemeenten, provincies en waterschappen de randvoorwaarden 
invullen om te komen tot regionale samenwerking. Momenteel lopen ook de 
bestuurlijke roadshows en die bevestigen dat er voldoende ambities zijn. De 
twijfel ligt bij de uitvoeringscapaciteit. 

• De focus in het denken ligt op de regionale realisatie en daarvoor zijn 
regionale energiestrategieën alsmede uitvoeringscapaciteiten essentieel. Op 
de uitvoering van de transitie zal regie nodig zijn. 
VNG pleit voor een cross-sectorale aanpak van het thema RES binnen het 
Klimaatakkoord. Het zou dus ook aan deze sectortafel moeten worden 
besproken. Verder is het van belang om een cross-sectorale tafel 
Infrastructuur te hebben. 
De uitkomsten van een RES moeten worden vertaald naar ruimtelijke 
ordening, tenders e.d. om tot kostenreductie, schaal en innovatie te komen. 

• Instrumenten zoals SDE en ISDE zijn nodig om de doelen te halen. Anders 
zal de markt de capaciteit niet volledig ontwikkelen en de kostenreductie 
niet halen. Er gebeurt nog te veel hapsnap. Daardoor blijven ontwikkelingen 
hangen. Kosteneffectiviteit moet meer nadruk krijgen in de discussies. 

• Het is van belang om ovéral in het land met allerlei groepen in gesprek te 
gaan en praktische vragen te beantwoorden. 

• Zelfs wethouders en gedeputeerden staan voor de vraag hoe ze het verhaal 
moeten vertellen; niet alleen aan de burgers, maar ook aan hun mede-
collegeleden. 

• Er liggen grote kansen in verbindingen tussen de tafels, bijvoorbeeld in het 
verbinden van een andere landinrichting met de bouwfunctie. Ontwerpers en 
experts zijn geïnteresseerd in de markt voor de komende jaren. 

• Ook ontwerpbureaus en experts hebben zorgen over capaciteit en kennis. 
Mensen worden immers nog niet opgeleid om kennis integraal te verbinden. 

• Op verschillende niveaus bestaat veel interesse voor de verbinding van 
woningen met netwerken (van aardwarmte, oppervlaktewater e.d.). 

• Er moet meer draagvlak komen. Daarbij gaat het zowel om haalbaarheid 
(controleerbaarheid in de uitvoering) als om betaalbaarheid 
(kostenverdeling). Via de cross-sectorale tafels denken de netbeheerders 
daar graag over mee. 

• Afgelopen zomer was een live stresstest op de economische, ecologische en 
financiële effecten van klimaatverandering. De installatiebranche is intrinsiek 
gemotiveerd om een constructieve bijdrage te leveren aan het 
klimaatakkoord. 

• Er is nog veel te halen bij innovatie: nog niet alle innovaties die op de plank 
liggen, zijn ontdekt of samengebracht met ondernemerschap. 

• Door de Zorg is de hoofdtekst goed ontvangen, maar de samenvatting niet 
omdat die toch inging op normering. Er wordt gewerkt aan een routekaart 
die per 1 mei 2019 gereed moet zijn. 

• Het onderscheid tussen gebouwgebonden en niet-gebouwgebonden kosten 
is onduidelijk en in de Zorg zijn beide aan de orde. De aanpassing van de 
activiteitenregeling Erkende Maatregelenlijst (EML) kwam totaal onverwacht 
en stuit op veel weerstand vanwege de bureaucratie. Wellicht kan dat 
worden aangepast. 

• De corporaties vragen aandacht voor de financiële kaders, de juridische 
kaders, en de concretisering van de doelen. De specificering van de doelen 
bepaalt welke type keuzes ze moeten maken. 
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• De aandacht voor Aquathermie is voor waterbeheerders een stimulans om 
de schouders er nog sterker onder te zetten. Daarom is het van belang om 
te komen tot een meerjarig programma Aquathermie. 

• Het is van belang voor de toekomt om meer zekerheid te bieden aan de 
markt, aan de burgers, en aan het klimaat. Daartoe is meer planning en 
regie nodig. Als de motivatie van dit moment wegebt, moet er een stevig 
programma staan om door te gaan op de ingeslagen weg. 

• Betaalbaarheid is een vereiste voor succes. 
• Over de inzet van biomassa moet goed worden nagedacht: biomassa heeft 

een rol in de klimaattransitie. Maar een te groot beroep op biomassa kan 
een averechts effect hebben. 

• Het structureel organiseren van de markt is zeer belangrijk voor geothermie. 
Pas dan kan de uitvoering van de innovatieagenda komen. Het opbouwen 
van capaciteit aan de aanbodzijde, loopt parallel aan een reëel beeld over 
het ontstaan van een markt. De sector kan meer doen zodra er meer zicht is 
op de pijlers. 

• Er wordt gepleit voor burgerparticipatie: de sociale implementatie is 
cruciaal. Burgers moeten worden meegenomen in de verdere uitrol. 

• De ambities zijn nog te zacht. Er is meer nodig om mensen in beweging te 
brengen. Daartoe zou er een normering voor woningen moeten komen. 

• Onder eigen-huisbezitters heerst nog veel onduidelijkheid en verdeeldheid 
over het al dan niet van het gas af gaan. 

• Cruciale termen zijn haalbaar en betaalbaar. Daartoe moet antwoord worden 
geboden op vragen over de fiscale aftrekbaarheid van arrangementen en de 
woonlastenneutraliteit. 

• Plannen moeten draagbaar zijn voor huizenbezitters. Ze willen zeggenschap, 
wooncomfort en keuzevrijheid wat betreft de energieleverancier en de 
verwarmingsmethode van de woning. 

• Met het oog op het draagvlak, zullen toetsbaarheid en narekenbaarheid de 
komende tijd een belangrijke kwestie worden. Zonder toetsing zal 
wantrouwen postvatten. Om draagvlak te krijgen zal kosteneffectiviteit 
nadrukkelijk bovenaan de agenda moeten staan. 

• De houding van de banken is positief: NVB-leden willen graag een bijdrage 
leveren aan de transitie. Ook onder verzekeraars is het draagvlak groot. De 
toezichthouders zijn daarentegen terughoudend met het oog op 
overcreditering. No-regretInnaatregelen verdienen zichzelf echter terug: als 
ze niet worden genomen, krijgt men daar uiteindelijk de rekening voor 
terug. Het wordt lastig voor de sector om vooruitstrevend te zijn als de 
toezichthouders daarin terugdrukken. 

• De fiscale aftrekbaarheid van gebouwgebonden financiering heeft de 
aandacht. Die past binnen de huidige woningregeling. 

• De Bouwagenda gaat door met een aantal onderwerpen die in de rand van 
het akkoord zijn genoemd zoals innovatie, digitalisering en circulaire 
agenda. 

15. Kabinetsreactie op 'Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord': 
mondelinge toelichting. 

De heer Kuijpers deelt mee dat er nog stevig wordt gediscussieerd over de 
randvoorwaarden die nodig zijn voor het pakket maatregelen dat deze tafel heeft 
voorgesteld. De besluitvorming vindt plaats over de voorstellen van alle sectortafels, in 
samenhang. Op basis van eerdere besluiten van het kabinet over de klimaatenvelop is 
voor 2019 meer dan € 100 miljoen voor de wijkaanpak geregeld. Maar alleen geld 
volstaat niet: ook hier is uitleg, begeleiding en draagvlak nodig. 

De voorzitter verwacht dat, op grond van de appreciatie, sommige plannen van 
deze tafel een betere onderbouwing moeten krijgen. Wellicht moeten er ook 
alternatieven worden gezocht. Verder moeten er concrete uitvoeringagenda's 
komen die aangeven wie wat zal doen met welke prestatiedoelstellingen. Het is een 
iteratief proces: op het voorstel op hoofdlijnen komt een appreciatie van het kabinet 
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en waarschijnlijk zal ook de Tweede Kamer richting geven. Waarschijnlijk is er nog 
zo'n ronde nodig om tot een eindresultaat akkoord te komen. 

De  informeert naar het politieke klimaat. De voorzitter geeft aan dat 
gebrek aan draagvlak in het land, een weerslag krijgt in de politiek. De 
belangrijkste kritiek betreft de betaalbaarheid. Daar moet een goed antwoord op 
komen. Veelal zijn financiële argumenten het meest overtuigend. Wat betreft 
toekomstige kabinetten, merkt de voorzitter op dat het onderwerp breed wordt 
gedragen in de Kamer. Het akkoord zal bestand moeten zijn tegen de grilligheid van 
verkiezingsuitslagen. 

[  verlaat de vergadering.] 

16. Vervolg sectortafel 
De voorzitter neemt de negen opdrachten door die zijn geformuleerd voor de Sectortafel 
Gebouwde omgeving en vraagt om feedback. Uit elke opdracht moet een uitvoeringsplan 
komen met commitment van partijen, een wetgevingsagenda en/of bestuurlijke 
arrangementen en (als sluitstuk) een financiële paragraaf. Elke drie weken is een 
bijeenkomst gepland van de tafel. Inde werkgroepen worden geen besluiten genomen. 
De resultaten van de groepen zullen worden besproken aan de sectortafel waardoor 
iedereen kan meepraten over het werk van de negen groepen die de opdrachten 
trekken. De negen groepen zullen compact zijn en enkel bestaan uit de partijen die een 
commitment moeten geven en de uitvoering moeten doen. 

Hierover wordt het volgende opgemerkt: 
• Besluitvorming ligt bij de politiek. Daarom is het de vraag in hoeverre het 

maken van concrete plannen past binnen deze tafel en in hoeverre de 
opdrachten zich verhouden tot de andere klimaattafels. De voorzitter 
antwoordt dat het Rijk voor deze fase meer commitment heeft toegezegd. 

• Er zijn veel raakvlakken tussen de opdrachten. Verondersteld wordt dat er 
aan het einde meer samenhang in wordt gebracht. De voorzitter bevestigt 
dat. Groepen worden in de volgende bijeenkomst geacht toe te lichten wat 
ze zullen opleveren en in de bijeenkomst erna al een belangrijk deel van de 
inhoud gereed te hebben. 

• De opdrachten dekken de hoofdlijnen voor 80%. Er ontbreekt nog 20%. Alle 
thema's uit de hoofdlijnen dienen een plek krijgen in deze opdrachten. De 
voorzitter kan zich daarin vinden: de gemaakte afspraken blijven staan. 

• De opdrachten aan de groepen moeten strikter worden geformuleerd. De 
leveringen moeten passen in de backcasting van 2050 naar nu. De voorzitter 
verklaart dat dit de opdracht aan de groepen is voor de eerste drie weken. 

• De instrumenten/randvoorwaarden ontbreken. De voorzitter geeft aan dat 
dit in de volgende bijeenkomst aan de orde komt. Voor die datum moet 
worden uitgewerkt hoe de opdrachten uitgevoerd dienen te worden. 

• Het onderwerp Monitoring en Handhaving ontbreekt. De voorzitter stelt dat 
dit op twee niveaus aan de orde is. Bij het opstellen van de routekaarten 
dient de groep te formuleren hoe men elkaar daarop afrekent. Het is aan de 
beer Nijpels en de voorzitters van de sectortafels om te zorgen voor de 
borging dat het gehele Klimaatakkoord wordt uitgevoerd. 

Opdracht 1 Wijkgerichte aanpak  
Hierover zijn de volgende vragen en opmerkingen: 

• Er is secretariële ondersteuning nodig indien de groep te groot wordt. Verder 
zal het secretariaat de groepen ondersteunen. 

• Onduidelijk is of de opdracht een generieke aanpak betreft voor alle 12.000 
wijken in Nederland of enkel de 30 wijken waarmee wordt gestart. In het 
laatste geval zou er een goed leer- en kennisprogramma aan gekoppeld 
moeten worden. Het is cruciaal om de lessen uit de eerste stappen mee te 
nemen voor het vervolg. De voorzitter stelt dat de fasering een onderdeel 
zal zijn van het door de groep op te stellen plan. De proeftuinen zullen hier 
zeker een rol spelen. 
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• Verzocht wordt om in het plan ook aandacht te geven aan de daadwerkelijke 
uitvoering. Bouwend Nederland wil daar graag in meedenken. 

• Het is onmogelijk om in enkele weken een wijkaanpak te ontwikkelen. De 
groep kan beter een procestekening maken. De voorzitter ziet de fasering 
als een vorm van een wijkgerichte aanpak. 

• Het thema draagvlak zou geagendeerd moeten worden bij de wijkaanpak 
omdat de burgers hier vaak voor het eerst worden geconfronteerd met de 
transitie. De voorzitter bevestigt dat het thema hier thuishoort. 

• De wijkgerichte aanpak is op particulieren gefocust. Ook het MKB en 
bedrijven zouden erin meegenomen moeten worden. 

• Gevraagd wordt om een backcasting te maken. 
• De corporaties worden graag meegenomen in deze aanpak. 
• Het is relevant dat leren in de praktijk en human capita! worden gekoppeld 

aan de wijkaanpak. Ook aan andere tafels is daar aandacht voor. 

[  verlaat de vergadering.] 

Opdracht 2 Leidraad + ECW  
Hierover zijn de volgende vragen en opmerkingen: 

• Geconcludeerd wordt dat de opdracht gaat over een stuk inhoud en een stuk 
proces. De voorzitter bevestigt dat.  licht toe dat de 
wijkaanpak gaat over de sociale en bestuurlijke kant, terwijl de leidraad 
betrekking heeft op de technische onderbouwing. 

• De voorzitter merkt op dat bij deze groep het Rijk een trekkersrol heeft. 
Opgemerkt wordt dat dit cruciaal is voor het draagvlak. Ook marktpartijen 
willen bij de opdracht betrokken worden. En bij deze opdracht komen 
aspecten als kosteneffectiviteit en betaalbaarheid terug. 

Opdracht 3 Startmotor 
Hierover zijn de volgende vragen en opmerkingen: 

• De voorzitter concludeert dat vooral Aedes, samen met gemeentes en 
warmtebedrijven, de startmotor zal vormen omdat het vastgoed zich minder 
gecoiirdineerd meldde. 

• De vermenging met het 100-wijkenprogramma kan om praktische redenen 
lastig zijn. In dat programma komt men immers alle problematieken van 
wijken tegen en de traagste bepaalt het tempo. Bij de startmotor mag de 
wijk niet vertragend werken. De voorzitter deelt die mening. In een aantal 
wijken wordt eerst gestart met de corporatiewoningen. Als het warmtenet is 
aangelegd, worden de particuliere woningen eraan gekoppeld. 

• De startmotor moet uitmonden in één infrastructuur. Daarom is afstemming 
met netbeheerders essentieel. 

• De beleggers op de woningmarkt worden niet genoemd. Ook zij zouden 
moeten meedenken en zich moeten committeren. Verder is corporatiebezit 
meestal gespikkeld. Men krijgt dus vrijwel altijd te maken met particuliere 
huizenbezitters. De voorzitter verklaart dat wordt getracht om zoveel 
mogelijk relevante partijen te betrekken. 

[De  verlaat de bijeenkomst.] 

Opdracht 4 Utiliteitsbouw  
Hierover zijn de volgende vragen en opmerkingen: 

• De indruk bestaat dat het hier gaat over gebouwgebonden gebruik en niet 
over niet-gebouwgebonden gebruikt. De voorzitter verduidelijkt dat nog 
open is in hoeverre niet-gebouwgebonden gebruik wordt geëxcluseerd. 

Opdracht 5 Woningen  
Hierover zijn de volgende vragen en opmerkingen: 

• De voorzitter stelt dat de meningen over normeringen voor woningen sterk 
uiteenlopen. De groep zal hier een goede oplossing voor moeten verzinnen. 
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• Maatregelen voor woningen moeten meetbaar, toetsbaar en narekenbaar 
zijn. Als er een norm komt, moet die in een toetsbare eenheid zijn. Zonder 
te kunnen meten, kan bijvoorbeeld ook niet worden vastgesteld wanneer 
een maatregel no-regret is. 

• De opdracht betreft alle type woningen betreft: huur, koop, en VvE's. Er zal 
dus gekeken moeten worden naar instrumentarium voor al die doelgroepen. 

• Alleen de warmtepomp wordt genoemd. Het gaat echter om alle mogelijke 
technieken waaronder de warmtepomp. 

• Mensen moeten niet alleen aangesproken worden op het "consument zijn". 
Ze zijn veel meer in het leven dan enkel degenen die de rekening betalen. 
Daarom zouden ze veel breder benaderd moeten worden. 

• Verzocht wordt om bij "financiering" het woord "mede" toe te voegen. Het is 
niet mogelijk om alle maatregelen te financieren uit energiebesparing. 
Corporaties kunnen veel doen doordat ze combineren met groot onderhoud. 
Die synergie is bij eigen woningen nog niet vanzelfsprekend. 

• Net als voor de andere opdrachten, moet er ook hier een goede fasering 
komen. Eventueel kan worden begonnen met het uitwerken van een agenda 
voor de eerste vier jaar. Daarna kan dat verder worden opgebouwd. 

• De uitvoering ontbreekt. Afhankelijk van het moment, ligt er ook een rol bij 
banken en bij gemeenten. 

• Voor 2030 moet er nog een miljoen nieuwe woningen worden gebouwd. Er is 
veel winst te behalen uit goed materiaalgebruik. De voorzitter verduidelijkt 
dat nieuwbouw niet meer tot de scope van deze tafel behoort. 

• De tekst "route naar aardgasvrij" zou aangepast moeten worden naar "route 
naar CO2-neutraal". 

Opdracht 6 Financiering particuliere woningeigenaren  
Hierover zijn de volgende vragen en opmerkingen: 

• Benadrukt wordt dat financiering onmisbaar is voor de andere initiatieven. 
Het is zaak om binnen deze opdracht uit te werken hoe men toch van start 
kan gaan terwijl de wet- en regelgeving nog ontbreekt. 

Opdracht 7 Arrangementen isolatie en warmtetechnieken  
Hierover zijn de volgende vragen en opmerkingen: 

• Gevraagd wordt of ook ISDE hieronder valt. De voorzitter bevestigt dat. 
• Het gaat om arrangementen en condities; niet alleen om arrangementen. 
• Er ligt een doel om zaken met minder personeel voor elkaar te krijgen. 

Daarom is de link met de human capita! agenda noodzakelijk. 
• De groep zou na moeten gaan hoe men de komende jaren tot nog meer 

innovaties kan komen. 

Opdracht 8 Toekomstige infrastructuur  
Hierover zijn de volgende vragen en opmerkingen: 

• De voorzitter merkt op dat de terugrol van gasnetten een nieuw element is 
in de opdracht. Dat begint bij het schrappen van de afsluitboete. Het Rijk 
heeft daar al toezeggingen over gedaan, maar daar is nog geen invulling aan 
gegeven. Aan de tafel wordt opgemerkt dat het niet aan de groep is om 
daarover te onderhandelen. De voorzitter geeft aan dat deze groep zich zal 
concentreren op de ordening van de warmtenetten. Hij deelt desgevraagd 
mee dat  deze groep zal trekken. 

• Marktordening houdt verband met kostprijs. Afspraak was dat de prijs "niet 
meer dan anders" zo zijn. Dat heeft echter veel impact op de kansrijkheid 
van toepasbaarheid van warmtenetten. De afspraken die daar eerder over 
zijn gemaakt, komen niet terug in de opdracht. De voorzitter verklaart dat 
het principe "niet meer dan anders" inderdaad tot deze opdracht behoort. 
Energiebelasting staat los van de beslissing aan wie gemeenten concessies 
uitgeven en zal dus geen effect hebben op het marktordeningsprincipe. De 
afspraak van deze tafel, dat een energiebelasting onderdeel moet zijn van 
het akkoord, geldt nog steeds. Als het Rijk dat niet apprecieert, heeft dat 
financiële consequenties voor de plannen van de tafel. 
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Opdracht 9 Vraag en aanbod duurzame warmte  
Hierover zijn de volgende vragen en opmerkingen: 

• De voorzitter geeft aan dat systematisch moet worden gekeken hoeveel 
warmte er nodig zal zijn. De vervolgvraag is hoe in die behoefte kan worden 
voorzien. Bij deze opdracht is er een overlapping met andere tafels. 
Aangezien de dynamiek en het commitment van deze sectortafel behouden 
moeten blijven, wordt er geen cross-sectorale tafel van gemaakt. 

• De opdracht hangt nauw samen met de wijze waarop met vastgoed wordt 
omgegaan en met de normering. Daar moet een goed beeld bij komen. Ook 
de regio is relevant. Daarbij spelen aspecten als het volume vastgoed en 
vraag ten opzichte van de bron. 

• Er wordt opnieuw gepleit voor een cross-sectorale werkgroep RES. 
• Verzocht wordt om ook na te gaan wat het duurzame aanbod op langere 

termijn is. 
• Er zijn investeringsprikkels nodig voordat er wordt gebouwd. De vraag komt 

op de langere termijn immers niet vanzelf. Die interactie moet worden 
meegenomen in de scenario's. Weliswaar is er de SDE, maar men wil 
voorkomen dat die wordt onderbenut doordat er geen vraag is vanuit 
woningen. 

• Het is nodig om aan deze opdracht een innovatieparagraaf toe te voegen. 

[De heer Kuijpers verlaat de bijeenkomst.] 

17. Vervolgafspraken 
De voorzitter zal een opzet maken voor de indeling van de groepen. Besluiten 
worden niet in de groepen, doch aan de sectortafel genomen. Iedereen moet 
immers, met de eigen achterban, kunnen tekenen voor het eindresultaat. De 
secretarissen zullen contact opnemen met de voorzitters van de groepen om aan de 
slag te gaan. 

Vergaderschema:  
• Dinsdag 16 oktober 15.00-18.00 uur 
• Dinsdag 6 november 15.00-18.00 uur 
• Dinsdag 27 november 15.00-18.00 uur 
• Dinsdag 11 december 15.00-18.00 uur (was dinsdag 18 december) 

18. Sluiting 
De  deelt mee dat 142, onafhankelijke, young professionals de groepen 
graag bijstaan met inhoudelijke kennis. Er kan een beroep op hen worden gedaan. 

De voorzitter sluit de vergadering om 18.30 uur en dankt de aanwezigen voor hun 
bijdrage. 
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Afwezig: 

1. Opening 
De voorzitter verontschuldigt zich voor de verlate aanvangstijd en opent de 
vergadering om 15.19 uur. 

Op de agenda van vandaag staat ten eerste het bespreken van de reacties van de 
deelnemers op de kabinetsbrief. Daarna worden de werkplannen van de 
afzonderlijke werkgroepen een voor een behandeld. 

Qua bezetting wordt als nieuwe vaste vertegenwoordiger  
namens de Unie van Waterschappen welkom geheten. Daarnaast zijn eenmalige 
vervangers  namens de Energiebedrijven,  

namens IVBN,  namens het Rijk en  namens IPO 
aanwezig. 
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2. Verslag 17 september 2018 
De voorzitter slaat behandeling van het verslag over ten behoeve van de 
behandeling van de rest van de agenda. 

3. Kabinetsreactie en de gevolgen voor de opdrachten (KA-GB/60) 
In het stuk dat is aangeleverd is de reactie van het kabinet uitgebreid geanalyseerd. 
Gebleken is dat met de meeste opmerkingen al rekening wordt gehouden. Twee 
onderwerpen vragen om nadere bespreking, te weten de energiebelasting en de 
mogelijkheid tot gebouwgebonden financiering. 

• Energiebelasting 
N.a.v. de reactie van het kabinet is het voorstel om deze complexe materie neer te 
leggen bij de zogenaamde ERGOgroep (Efficiënte Reductie Gebouwde Omgeving). 
Dit is een ambtelijke werkgroep, waarin ook het ministerie van Financiën is 
vertegenwoordigd, die al enige tijd bestaat en is ingesteld op instigatie van het rijk. 
Het voorstel is deze werkgroep opdracht te geven een aantal varianten uit te 
werken die voldoen aan de eisen van het kabinet. De uitwerking wordt in de 
volgende bijeenkomst van deze sectortafel voorgelegd, of uiterlijk de 
daaropvolgende. 
De voorzitter geeft een korte toelichting van de richting waarin wordt gezocht. Het 
kabinet laat zich waarderend uit over het voorstel an sich, maar vindt de 
voorgestelde schuif te hoog in verband met de te verwachten effecten op de 
koopkracht. Daarom wordt voorgesteld goed naar de koopkrachtdoorrekening te 
kijken en naar de budgettaire gevolgen voor onderwijs en zorg. Door het kabinet 
beter in te lichten over de diverse aspecten, kan een beter onderbouwde keuze 
worden gemaakt. Zelf heeft het kabinet expliciet nog een variant toegevoegd, 
waarbij de gasbelasting wel omhoog gaat en de elektriciteitsbelasting niet omlaag. 
Dit lijkt niet de beste optie, maar de variant wordt op verzoek wel aangeleverd. 

De  meent dat de reactie van het kabinet met betrekking tot de 
energiebelasting geen recht doet aan het werk dat tot nu toe al is verzet. Het idee 
was dat de sectortafels het kabinet zouden adviseren, maar nu komt het kabinet 
met eigen eisen. De voorzitter begrijpt de kritiek. Positief bekeken bevat de reactie 
echter naar zijn idee geen enkele blokkade om toch met eigen voorstellen te 
komen. 

 vreest dat de samenhang van het geheel aangetast wordt. 
Zij mist de informatie over hoe, waar en wanneer de verschillende invalshoeken bij 
elkaar komen. Het eindresultaat moet tenslotte een duidelijk geheel zijn om het 
goed te kunnen vertellen en 'verkopen' aan de consumenten. 
Het samenbrengen van de verschillende elementen gebeurt aan de sectortafel, 
aldus de voorzitter. Het aandeel energiebelasting is echter niet per definitie 
onmogelijk geworden. Naar verwachting zullen de bevindingen van de ERGOgroep 
het belang van de energiebelasting aan het kabinet duidelijk maken. Vooralsnog 
wordt dus gewoon doorgewerkt met de eerder opgestelde varianten. 

 stelt voor als ambitie vast te leggen dat een volledig verhaal 
moet worden verteld, inclusief de uitwerking van de kosten voor verschillende 
groepen, het handelingsperspectief en de wijkaanpak. Deze onderdelen moeten zo 
vroeg mogelijk bij elkaar worden gebracht. Het viel haar op dat het uitgangspunt 
van woonlastenneutraliteit in de kabinetsreactie enigszins afgezwakt leek. 

• Gebouwgebonden financiering 
Hoewel de opdracht vanuit het regeerakkoord was om gebouwgebonden 
financiering mogelijk te maken, blijkt nu dat fiscale aftrekbaarheid daarvan niet 
uitvoerbaar is. De conclusie van de Belastingdienst is dat het te ingewikkeld is. Dit 
is teleurstellend, maar ook op dit onderwerp wordt gezocht naar een workaround. 
Uiteindelijk maakt het voor de consument niet uit of het aftrekbaar is of bij aankoop 
al goedkoop. Dit onderwerp komt terug bij de betreffende werkgroep. 
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Op verzoek van de voorzitter geven de aanwezigen hun reacties op de kabinetsbrief. 
• NVDE: Op het vlak van de ISDE-regeling, ruimte voor isolatie en hoogte van 

het budget, en de variant rond overdrachtsbelastingdifferentiatie is dringend 
• meer helderheid gewenst t.b.v. de uitwerking in de werkgroepen. 
De voorzitter ziet ruimte bij het rijk om aan de wensen met betrekking tot 
overdrachtsbelasting tegemoet te komen, mede omdat gebouwgebonden 
financiering niet mogelijk is. Dit geldt ook voor ISDE, hoewel garanties maar 
beperkt te geven zijn. Het is zaak zo goed mogelijke voorstellen te doen. 

• Aedes: De teleurstelling was dermate groot dat zelfs is overwogen niet 
langer deel te nemen aan de sectortafel. In de particuliere voorraad 
woningen wordt geïnvesteerd en particulieren worden uitgenodigd te 
investeren in verduurzaming, terwijl de corporaties verplicht worden en ook 
financieel minder worden tegemoetgekomen. Deze behandeling gaat niet 
samen met de rol van voortrekker die voor de sector wordt gezien. Van de 
onderlinge verevening die wordt voorgesteld, wordt weinig heil verwacht. 
Een mogelijke verklaring van de voorstellen van het rijk is dat de financiële 
kaders waar het rijk mee werkt anders zijn dan die van de corporaties. 
Daarom wordt contact opgenomen met de staatssecretaris van Financiën en 
de minister van BZK teneinde een gesprek over de financiële uitgangspunten 
te voeren. De belastingdruk voor de corporaties op de verschillende 
onderwerpen in de komende jaren moet namelijk duidelijk zijn. 
De voorzitter stelt dat voor 1 december overeenstemming moet zijn tussen 
maatschappelijke factoren en het rijk over de financiële ruimte. Indien 
noodzakelijk moet hier apart overleg tussen rijk en corporaties over 
plaatsvinden. 

• In de koopkrachtplaatjes kan ook het verschil tussen huurder en koper 
worden meegenomen. Aedes verwacht daar een substantieel verschil. 

• IPO: Veel gemeenten, zeker de kleinere, worstelen met het 
uitvoeringsvraagstuk. Zij hebben daarvoor middelen nodig en als die niet 
voorhanden zijn, zal dit enorme vertraging opleveren. 

• Op provincieniveau wordt aan het proces rond de RES'en gewerkt. Hier valt 
op dat voor grote bedragen consultants aangesteld worden. Daarnaast is de 
dataset waarmee wordt gewerkt niet correct. Dit kost partijen ook geld. 

• VEH: Welke ruimte is er in de differentiatie van de overdrachtsbelasting? Dit 
is van groot belang bij het thema verdringing van starters door commerciële 
verhuurders. 

• Woonlastenneutraliteit als uitgangspunt zou sterker moeten worden 
neergezet. 

• De toenemende groep vrijesectorhuurders valt nog buiten de scope. 
• Netbeheer Nederland: De reactie in het algemeen stelt teleur. Positief is de 

omarming van de wijkaanpak door het kabinet. 
• M.b.t. de marktordening van de warmtenetten is niet duidelijk wat nu de 

bedoeling is; nu oppakken, of uitstel tot 2020 zoals in de kabinetsreactie 
staat? In de praktijk is veel behoefte aan helderheid op dit punt. 

• De zorgen over de RES'en en de inzet van consultants daarop worden 
gedeeld. 

• Ook wordt gewaarschuwd voor situaties waar inefficiënt te werk wordt 
gegaan en zodoende nodeloos veel geld uitgegeven (voorbeeld Purmerend). 

• VNG: het kabinet heeft met de reactie de realisatie alleen maar moeilijker 
gemaakt. Het vasthouden aan financiële kaders maakt het lastig om first 
movers tegemoet te komen. Naar verwachting zijn de proeftuinen niet 
voldoende om op tempo te komen richting 2030 met de huidige financiële 
kaders. 

• De gemeenten zien te weinig erkenning van de omvang en impact van dit 
geheel bij het kabinet. 

• Tempo is nodig en het sturen op warmtenetten moet bovenaan de lijst 
staan. 
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• Gemeenten zijn zeer gemotiveerd, maar de randvoorwaarden bepalen het 
tempo. Met betrekking tot de financiële randvoorwaarden gaat het om de 
capaciteit van gemeenten en de onrendabele top. 

• UNETO-VNI: De wijze waarop het debat nu wordt gevoerd door het kabinet, 
wordt als teleurstellend ervaren. Nadrukkelijk wordt wederom het belang 
van betaalbaarheid en sluitende businesscases en dus financiële 
duidelijkheid genoemd. 

• Er zijn zorgen over het slagen van de Startmotor. Hier is dringend actie 
gewenst. 

• Positief punt is dat de proeftuinen van start zijn gegaan. Zij kunnen dienen 
als voorbeeld en leertraject, ook voor de human capital-kant. 

• Er is meer aandacht nodig voor de wijze waarop leden worden gestimuleerd 
en overgehaald tot innovatie over te gaan. 

• In het voortraject is al met een aantal andere partijen gesproken over het 
leggen van verbinding met de economische agenda. 

• Stroomversnelling: het kabinet slaat de plank mis door in plaats van 
aanmoedigend te zijn, zich kritisch op te stellen. Nu ontstaat juist scepsis 
over de uitvoerbaarheid waar een basis van samenwerking had kunnen 
worden gelegd. 

• Aansluitend bij Aedes wordt aandacht gevraagd voor de verschillende 
bejegening van corporaties en particulieren. Dit belemmert de voortgang 
van de wijkaanpak. 

• Wat betreft de normering waarover bij corporaties wordt gesproken, is niet 
duidelijk of die ook voor particulieren zal worden doorgezet. Normering is 
van belang voor de narekenbaarheid. Die wordt nu door de reactie van het 
kabinet onderuitgehaald, waardoor uiteindelijk geen narekenbaar akkoord 
ontstaat. Toetsbaarheid en transparantie zijn van het grootste belang, ook 
voor de wijze waarop het kabinet de plannen narekent. 

• De mogelijkheid tot objectgebonden financiering is noodzakelijk om de 
benodigde snelheid te maken, zowel in de proeftuinen, als in de wijken die 
zich daarvoor hadden opgegeven maar niet zijn geselecteerd. 
De voorzitter wijst erop dat doorrekenbaarheid voor het kabinet ook 
maatgevend is. 

• Bouwend Nederland: In de reactie wordt ook opgeroepen tot meer 
creativiteit ten aanzien van financiering en er is sprake van een bredere 
opdracht. Is die opdracht scherp genoeg in het vizier? 

• Teneinde de woonlastenneutraliteit te realiseren, moet het bouwen van 
nieuwe huizen goedkoper uitgevoerd worden. Om de benodigde 
schaalvergroting die investering rendabel maakt te behalen, moet sprake 
zijn van een grote kapitaalkrachtige vraag, maar de huidige situatie van de 
corporaties geeft daar weinig zicht op. 

• De Startmotor is cruciaal om tempo te maken. Er is nog meer volume nodig. 
• Meer aandacht voor de economische benadering kan bijdragen aan het 

tempo maken. Er kan immers een gezonde markt uit ontstaan. 
• Milieudefensie: Het besef dat het om zeer grote uitdagingen gaat, mist in de 

kabinetsreactie. Een van de onderdelen die meer aandacht nodig hebben is 
de vrijesectorhuur. 

• M.b.t. inkomensbeleid is het onduidelijk wat de minister voor verdeling van 
taken tussen sectortafel en kabinet ziet. 

• Woonbond: Deze sluit zich nadrukkelijk aan bij de inbreng van Aedes. 
• Onderwijs: Er zijn zorgen over de verhouding tussen enerzijds de normering 

in de utiliteitsbouw en anderzijds het werken met routekaarten. 
• Energiebedrijven: Het is zorgwekkend dat het kabinet de varianten zoals 

bedacht door de sectortafels vooraf al inperkt. Het liefst zou men zien dat 
alle varianten worden meegenomen. 

• Warmtebedrijven: Er valt bij partijen een zekere terughoudendheid waar te 
nemen om vergaande concessies aan te gaan, uit vrees voor nog 
verdergaande verplichtingen of eisen. Het is lastig hiermee om te gaan. 
De voorzitter denkt dat hieraan tegemoet kan worden gekomen door het 
kabinet duidelijke randvoorwaarden mee te geven. 
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• IVBN: Draagvlak moet ook bij huurders worden gecreëerd. 
• Geothermiesector: net als Bouwend Nederland vraagt geothermie om het 

creëren van een duidelijke vraag of zicht daarop. 
• Bouwagenda: De reactie van het kabinet is in algemene zin ondersteunend 

maar maakt een voorbehoud op de voorwaarden. Als reactie hierop kan een 
voorstel worden gedaan op basis van de belastingschuif dat het kabinet 
eigenlijk niet kan weigeren. Vanuit Aedes kan een voorstel over de minimale 
voorwaarden worden voorgelegd en hetzelfde geldt voor de 
gebouwgebonden financiering. 

N.a.v. het proces vraagt de  waar de daadwerkelijk onderhandeling 
die op punten nog gevoerd zal moeten worden met het rijk plaatsvindt. De 
voorzitter antwoordt dat dit pas na 1 december kan plaatsvinden. Het product 
waaraan de tafel nu werkt, kan worden gezien als offerte waarover vervolgens 
wordt onderhandeld; hoe beter de offerte in elkaar zit, hoe meer kans van slagen in 
de onderhandelingen. Het eindproduct dat 1 december wordt geleverd, zal door PBL 
worden doorgerekend en beoordeeld worden door het kabinet. Hoewel er geen 
afspraken over het vervolg zijn vastgelegd, volgen dan naar verwachting 
onderhandelingen. 

 wijst erop dat de Tweede Kamer over een aantal weken al 
over het onderwerp zal spreken. Zodoende wordt de kamer nauw betrokken bij het 
onderwerp. 
De voorzitter sluit dit onderwerp af met de constatering dat het algehele gevoel 
over de reactie eenduidig is. 

4. Beschrijving eindproducten per werkgroep 
Gezien de beperkte beschikbare tijd wordt de behandeling per werkgroep 
nadrukkelijk toegespitst op wat het eindproduct van iedere werkgroep zal zijn. 
De voorzitter gaat ervan uit dat bij de finale bespreking van de producten alle leden 
zich daarachter zullen kunnen scharen. Het staat leden overigens vrij agendalid van 
andere werkgroepen te worden, waar zij dat noodzakelijk achten. 

19. 1) Vraag en aanbod duurzame warmte (KA-GB/61)  
De voorzitter van deze werkgroep, , is helaas verhinderd. De 
voorzitter van deze vergadering neemt zijn taak waar. 
De werkgroep omvat een veelheid aan onderwerpen. Er wordt hier een basis gelegd 
voor de RES'en door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. 

De aanwezigen hebben de volgende opmerkingen en vragen: 
• Warmtebedrijven: Biomassa wordt niet genoemd. De voorzitter legt uit dat 

duurzaam gas in twee delen uiteenvalt, waterstof en biogas. Het laatste 
wordt vanwege de grondstof niet door alle partijen omarmd. Deze discussie 
is bij de SER geparkeerd en wordt voorlopig buiten beschouwing gelaten. In 
eerste instantie wordt gefocust op het in kaart brengen van de vraag. 

• Waar voor de zomer plotseling sprake was van een vraag van 2 miljard kuub 
groen gas, is de opdracht van deze werkgroep dit te specificeren en 
onderbouwen. 

• IPO: In de loop van de tijd is aquathermie veel belangrijker geworden, 
daarom moet het accent op warmtenetten ook toenemen. Het grotere 
aandeel heeft ook effect op de vraag naar elektriciteit. Deze koppeling moet 
ook worden meegenomen in deze werkgroep. Dat gebeurt ook, aldus de 
voorzitter. 

• VNG: Het idee dat hier binnen een paar maanden een eindresultaat voor 
heel Nederland kan worden opgeleverd, lijkt erg optimistisch. Een aantal 
onderdelen zoals hoe met warmte wordt omgegaan in RES'en, de aansluiting 
en aanpak ontbreken hier. Dat laatste komt terug bij andere werkgroepen, 
aldus de voorzitter. 
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•  waarschuwt voor dingen dubbel doen; zo wordt bij de 
RES'en gekeken naar wat netbeheerders in huis hebben. De voorzitter sluit 
zich aan bij deze opmerking en roept op de komende twee maanden in ieder 
geval af te wachten wat dit proces oplevert, alvorens werk uit handen te 
geven aan consultants, afgezien van de lopende zaken. 

• Mocht het zo zijn dat deadlines worden aangepast, dan moet dit duidelijk 
worden gecommuniceerd, aldus . 

• Vanuit de Unie van Waterschappen worden de werkzaamheden rond de 
RES'en juist positief ervaren. 

• Netbeheer Nederland constateert dat nog veel onduidelijkheid bestaat over 
hoe alle onderdelen bij elkaar komen. Voorgesteld wordt hiervan een 
overzicht op te stellen. 

20. 2) Toekomstige infrastructuur: marktordeninq collectieve warmtenetten  
en financiering gasnetten (KA-GB/62)  

Over de marktordening is voor de zomer al het een en ander gezegd, maar toen 
waren VNG en IPO nog niet 100% aangehaakt. 1 december moet duidelijk zijn hoe 
de warmtenetten van de grond zullen komen. 

De aanwezigen hebben de volgende vragen en opmerkingen: 
• Aedes pleit voor deelname van een afnemer aan deze werkgroep. De 

voorzitter van de werkgroep, de , heeft als uitgangspunt dat de 
overheid verantwoordelijk is voor uitvoerbaarheid en betaalbaarheid en dat 
daarin het belang van de afnemer wordt meegenomen. Daarnaast zijn 
partijen als Aedes niet de eindgebruikers. VEH reageert hierop dat het 
belang van eindgebruikers middels participatie en inspraak in de wijkaanpak 
wordt verankerd. Uiteindelijk draait het in de praktijk voor gebruikers 
grotendeels om keuzevrijheid en marktwerking bij het creëren van 
draagvlak. VEH wil wel meewerken, maar denkt aan deze werkgroep maar 
beperkt bij te kunnen dragen. Wellicht is een eenmalig gesprek of notitie 
afdoende. De voorzitter stelt vast dat partijen dit onderling nader bespreken 
(actie). 

• VNG verzoekt de oplossingen als een spectrum en vooral niet te smal te 
definiëren, teneinde beter aan te sluiten op lokale situaties. 

• M.b.t. de financiering van gasnetten vraagt de VNG aandacht voor 
rechtvaardigheid tussen de groepen die op verschillende tijden aan de beurt 
zijn voor aanpassing van gas naar een andere vorm om het verhaal aan de 
consument uit te kunnen leggen. De voorzitter legt uit dat deze vraag niet 
hier wordt beantwoord. Het gaat hier om de rechtvaardigheid voor de 
achterblijvende gasgebruikers. 

• Milieudefensie verzoekt in het eindproduct ook verduurzaming op te nemen. 
De voorzitter zegt toe dat dit gebeurt. 

21. 3) Arrangementen isolatie en warmtetechnieken (KA-GB/63)  
In de analyse van PBL is eerder gesteld dat de 30% kostenbeperking niet zou 
worden gehaald. De opdracht van deze werkgroep is de 30% te waarborgen/ 
onderbouwen in een stuk. 

De aanwezigen hebben de volgende vragen en opmerkingen: 
• Bouwend Nederland stelt dat de condities voorwaardelijk zijn voor de 

kostendaling. Dit is afhankelijk van de markt. Hier is een economische 
benadering nodig om de markt te stimuleren tot innovatie en koopkracht. 

• Aedes sluit zich hierbij aan en verzoekt het rijk dringend aandacht aan het 
creëren van randvoorwaarden te besteden. Ook UNETO-VNI sluit zich aan en 
onderstreept het belang van maatschappelijke transitie en de Startmotor. 
De voorzitter begrijpt deze oproep, maar wijst op het belang van het 
overtuigen van de overheid van de mogelijkheden. Die opdracht ligt nu voor. 
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• De , voorzitter van de werkgroep benadrukt dat langs de 
voorgestelde lijnen wordt gewerkt naar analogie van wind op zee, met drie 
pijlers; innovatie t.b.v. kosten reductie, condities en een doorrekening van 
de consequenties voor de prijs. 

• De VNG vraagt aandacht voor de alledaagse werkelijkheid van huizen die 
allemaal verschillend zijn en installatiebedrijven die verschillend werken. 

De voorzitter merkt op dat het PBL vroegtijdig moet worden betrokken opdat het 
geheel voor hen goed doorrekenbaar wordt opgesteld. 

22. 4) Financiering particuliere woningeigenaren  
De voorzitter van deze werkgroep, de , excuseert zich voor het niet 
aanleveren van een stuk. Hij licht de bevindingen van de werkgroep mondeling toe. 
Er heeft een zeer nuttige expertsessie plaatsgevonden met de Taakgroep 
Financieren en de sectorale werkgroep waar dilemma's zijn verkend. Zo is daar o.a. 
beoordeeld hoe de verschillende burgerprofielen kunnen worden bediend. 
Daarnaast is aan de hand van de tekst van de kabinetsappreciatie verder gesproken 
over de resterende ruimte voor gebouwgebonden financiering. Hoewel de fiscale 
aftrekbaarheid is gesneuveld, staat de onderliggende denkrichting nog overeind. Er 
is dus nog ruimte om iets te creëren dat wel zal werken. De banken staan er ook 
nog achter. Overigens wordt nog een slag om de arm gehouden wat betreft het 
instrument fiscale aftrekbaarheid vanwege de voorstellen die het kabinet op 
Prinsjesdag heeft gepresenteerd. 
Tegen deze achtergrond is deze week pas helemaal duidelijk geworden waar de 
werkgroep voor staat. Dit betreft de volgende onderwerpen. Ten eerste moet 
worden onderzocht hoe VvE's gefinancierd kunnen worden, onderverdeeld in grote, 
van meer dan 10 wooneenheden, en de kleinere. 
Daarnaast moet een oplossing worden gezocht voor het gebouwgebonden 
financieren en is er discussie over de leennormen. Er wordt ook gekeken naar de 
keten van taxatie tot verkoop, waarbinnen op verschillende momenten zorgplicht 
kan worden ingebouwd. Van groot belang is dat marktwerking ontstaat, zowel voor 
financiering van VvE's als gebouwgebonden financiering. Uiteindelijk moet de markt 
dit over kunnen nemen. 
Er is goede afstemming met de Taakgroep Financieren geweest. Eventuele 
deelnemers uit de taakgroep zijn van harte welkom. 
Vandaag is de startbrief gedeeld, helaas te laat voor deze vergadering. 

De voorzitter vraagt of het juist is dat gebouwgebonden financiering via het BW 
(Burgerlijk Wetboek) niet afgeschreven is. De  legt uit dat de banken dat 
de meest prudente financieringsvorm vinden. Hedenochtend heeft hij in overleg met 
de NVB afgesproken dat nog een keer wordt beoordeeld of andere varianten even 
effectief zouden kunnen zijn en waar de uiteindelijke voorkeur naar uitgaat, maar 
waarschijnlijk komt dat op hetzelfde neer. 

N.a.v. de toelichting worden de volgende vragen gesteld: 
• NVDE: Voor de inwerkingtreding van de voorgestelde variant is nog een 

aantal jaar nodig. Graag aandacht voor een andere route, bijvoorbeeld via 
SVn, om de Startnnotorperiode te overbruggen. De  ziet hier wel 
mogelijkheden toe. 

• Aedes: Is ook in deze fase aandacht voor de positie van corporaties en 
huurders bij de financiering? Het gespikkeld bezit is expliciet als dilemma 
benoemd, aldus de . Dit hangt samen met de vraag hoe klein de 
onrendabele top kan worden gemaakt. Daar moet wellicht nog nader over 
worden afgestemd. 

• Stroomversnelling vraagt aandacht voor behoud van de oorspronkelijke 
bedoeling, nl. financiering van het object en niet van de bewoner. De  

 denkt dat dit is verankerd in de woonlastenredenatie. 

De conclusie luidt dat wordt vastgehouden aan de objectgebonden financiering via 
de BW-constructie, waarbij weliswaar een randvoorwaarde is gesneuveld. Banken 
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zijn bereid t.b.v. de gebouwgebonden financiering van de woonlastenredenatie uit 
te gaan. Het is nog een uitdaging de banken over te halen tot reguliere verstrekking 
over te gaan. Wat betreft VvE's wordt gedacht aan vergroting van budget van SVn. 
Mogelijk kunnen zij ook bij gebouwgebonden financiering een rol spelen. Dit is 
nadrukkelijk slechts bij wijze van opstart, dit moet worden overgenomen door de 
markt. 

23. 5) Woningen (KA-GB/64)  
Het genormeerd energieverbruik van woningen waar behoefte aan is voor de 
financiering, moet in deze werkgroep worden uitgewerkt. 

Over het aangeleverde stuk zijn de volgende opmerkingen: 
• IPO: Het is lastig voor bewoners of als VvE de juiste informatie in te winnen. 

Hiertoe zijn energieloketten van groot belang, maar de financiering daarvan 
droogt op. De voorzitter bevestigt dat hier een belangrijke taak ligt. De 
standaardisering is voor alle partijen van belang. 

• VNG: Het is erg moeilijk voor te stellen dat één standaard mogelijk is gezien 
de vele factoren die een rol spelen. Hoe wordt omgegaan met stapsgewijze 
overgang naar een nieuwe situatie? De , voorzitter van de 
werkgroep, licht toe dat vooral warmteverlies als parameter wordt genomen. 
Het idee is de woning geschikt te maken voor de volgende fase, wanneer 
aardgasloos wordt verwarmd. Het is mogelijk hier in kleinere stappen 
naartoe te werken. De standaard kan worden ingezet als doel bij de 
wijkgerichte aanpak. Aan de norm wordt nog geen arrangement van 
verplichtingen e.d. gekoppeld. Getracht wordt de verleidingselementen een 
rol te geven. Waarschijnlijk wordt de norm gedifferentieerd naar 4 
woningtypes en 4 bouwjaarcategorieën. 

• VEH: In de aanpak is het van belang of wordt gestreefd naar aardgasvrij of 
energieneutraal. Hierbij moet worden aangesloten bij de wijkaanpak. De 

 merkt in dit verband op dat de temperatuur van 
warmtenetten waarschijnlijk niet erg hoog zal zijn. Goede isolatie is derhalve 
van groot belang. Daarnaast is het ondoenlijk om mensen erg veel 
mogelijkheden te bieden. 

N.a.v. enige discussie die over dit onderwerp ontstaat, benadrukt de voorzitter dat 
het uitgangspunt is dat een zichzelf terugverdienende isolatie een no regret-
maatregel kan worden genoemd. De standaard betreft per woningtype en bouwjaar 
(beide per categorie) het isolatietype dat zichzelf terugverdient. Deze standaard 
dient als basis waarop de bank een lening verschaft. Er kan worden gesteld dat een 
wijk 'klaar' is, als alle huizen afdoende zijn geïsoleerd en voorzien van een 
warmtenet van de juiste temperatuur. 

 wijst erop dat de toevoeging van warmte, die dikwijls nodig 
zal zijn, een ruimtevraag met zich meebrengt met de bijbehorende kosten en de 
noodzaak van maatschappelijk draagvlak. De temperatuur van het warmtenet en de 
mate van isolatie zijn aan elkaar gekoppeld, maar hoe wordt dan 'de' standaard 
berekend? De voorzitter legt uit dat de standaard het punt is tot waarop no regret-
maatregelen worden genomen. Gemeenten hebben vervolgens de keuze of zij iets 
willen doen aan de temperatuur van het warmtenet, of extra investeren in verdere 
isolatie van de huizen. 

24. 6) Utiliteitsbouw (KA-GB/65)  
Over de input van deze werkgroep zijn de volgende vragen en opmerkingen: 

• Aedes: De normering die in de routekaarten wordt opgenomen, kan 
problemen opleveren in combinatie met de wijkaanpak. Wanneer te veel op 
de norm wordt gestuurd, worden goede oplossingen wellicht gefrustreerd. 
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• Namens Onderwijs benadrukt de  dat voor de zomer is 
afgesproken niet met tussendoelen te werken, maar naar eindresultaten toe 
te werken. Daarvoor zijn de routekaarten juist nodig. 

• UNETO-VNI suggereert dat gebruikers zich meer bewust moeten worden van 
de opties en de wijze waarop een gebouw gebruikt wordt. Zij moeten 
worden gefaciliteerd in het op de juiste wijze de juiste keuzes maken voor 
hun gebouw. Daartoe is een gesprek over normering nodig. 

• De voorzitter heeft begrepen dat er, uitgesplitst naar gebruikscategorie, 
wordt gesproken over een intelligente norm. Dan resteert de vraag hoe dit 
moet worden opgeschreven. Is het mogelijk de norm te stellen en daaraan 
toe te voegen dat een eigenaar hiervan mag afwijken indien een 
intelligentere route bestaat naar de eindsituatie? Voor de overheid zou dit 
geen probleem opleveren. De eigenaar van een enkel gebouw moet dan wel 
gewoon aan de norm voldoen. 

• De  blijft erbij dat wat betreft de tussennormen in dit stuk de 
afspraak wordt geschonden. Bovendien zijn tussendoelen niet nodig naar 
zijn idee. Het opleggen van een norm zal het tempo niet omhoog brengen. 
Andere leden lijkt het echter lastig de narekenbaarheid vorm te geven 
zonder tussendoelen. 

• De genoemde norm is echter nog geen verplichting, stelt de voorzitter. Een 
soort richtpunt naar het einddoel in 2050 is wel nodig. Indien men daar niet 
aan mee wil doen, moet eigenlijk voor 1 december a.s. al de routekaart 
worden ingeleverd. In dat uitgangspunt kan de  zich vinden. 

25. 7) Startmotor (KA-GB/66)  
De  licht als voorzitter van de werkgroep de stand van zaken kort toe. 
De Startmotor is de enige mogelijkheid om nog deze kabinetsperiode stappen te 
maken.  

Dat punt is gelukkig geparkeerd en men is 
doorgegaan met de tweede fase. Dat betreft de combinatie van de routekaart van 
Aedes voor een aantal woningen dat in de eerste jaren wordt verduurzaamd en de 
27 proeftuinen waar met steun van BZK € 120 miljoen in wordt geïnvesteerd en 
daarnaast, als derde categorie, de 70 wijken die zich hebben aangemeld als 
proeftuin maar niet zijn gekozen. Overeengekomen is dat de routekaart van Aedes 
over alle proeftuinen en de niet gehonoreerde wijken heen gelegd wordt, daarover 
komen de plannen van de netbeheerders en de plannen van de warmteleveranciers. 
Binnen een paar weken, hopelijk al volgende week, zal dit geheel klaar zijn. 
Bouwend Nederland en UNETO-VNI hebben bovendien aangeboden om voor clusters 
van woningen de kosten per woning te berekenen. Dit alles is onder voorbehoud 
van een oplossing voor Woonbond en Aedes voor het aan het begin van de 
vergadering genoemde financiële probleem. 
Naast deze aanpak is besproken hoe vanuit de Startmotor lessen kunnen worden 
geleerd en zo snel mogelijk tot verlaging van kosten kan worden gekomen terwijl 
tegelijkertijd kennis wordt verworven. T.b.v. het laatste wordt in samenwerking met 
de werkgroep van de  gewerkt aan een aanvalsplan innovatie. 
M.b.t. mogelijke tendering is een advies van Ecofys in de maak. 
In november worden alle onderdelen samengevoegd tot een geheel. 
Wat tempo betreft, zijn de corporaties leidend omdat zij de Startmotor aandrijven. 
Een zorg is wel dat het draagvlakprobleem nog niet getackeld is indien te snel naar 
buiten komt welke wijken het betreft. 

26. 8) Leidraad + ECW (KA-GB/67)  
Een aantal onderwerpen dat hiermee te maken heeft, is al ter sprake gekomen. 

• Namens Warmtebedrijven wordt gevraagd of het eerdere idee dat het ECW 
moest bijdragen om dingen lokaal voor elkaar te krijgen is losgelaten en het 
ECW nu wordt gezien als data-centrum. 
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• Milieudefensie: Het nut van ECW zit ook in het begrijpelijk maken van data 
voor bewoners van wijken. 

• VNG ziet nog steeds discussie over de reikwijdte van de leidraad. Op de 
vraag wat de gewenste reikwijdte dan is, geeft  aan 
dat het rekenwerk gestandaardiseerd zou moeten worden uitgevoerd om 
gegevens te produceren waarop besluiten kunnen worden gebaseerd. Na 
enige discussie blijkt wel degelijk overeenstemming te bestaan over dit 
uitgangspunt. 

De voorzitter komt terug op de vorm van het ECW. Eerder werd de optie genoemd 
om regionale steunpunten in te richten om ondersteuning voor gemeenten en 
provincies te leveren, wellicht gebaseerd op de gegevens van een centraal ECW. Hij 
stelt voor om voor elk van de 30 regio's een steunpunt op te zetten dat voor de 
helft wordt bemenst door de netbeheerders. Zij kunnen gemeenten voeden met 
informatie en hen ondersteunen opdat zij vervolgens op hun beurt hun eigen besluit 
kunnen nemen. De laatste zin van het voorstel van de werkgroep 'Het ECW levert 
ondersteuning bij de data-kant van de besluitvorming, niet bij de uitvoering van de 
wijkgerichte aanpak' wordt daarmee aangepast.  kan zich 
daarin vinden maar wil eerst nog eens goed bespreken welke competenties en 
kennis daarvoor dan nodig zijn. Zowel Netbeheer Nederland als PBL hebben 
relevante informatie beschikbaar die t.b.v. deze discussie kan worden geleverd. 

27. 9) Wiikoerichte aanpak (KA-GB/68)  
De voorzitter verwacht dat hier drie producten uitkomen. Ten eerste een 
handleiding hoe al lerend richting een succesvolle aanpak wordt gewerkt, ten 
tweede een wetgevingsagenda en een bijbehorend financieel plaatje. 
De aanwezigen hebben de volgende vragen en opmerkingen: 

• Aedes vraagt ook hier aandacht voor de first movers en betaalbaarheid. 
• Als uit de leidraad een soort menu komt, moet nog worden kortgesloten hoe 

men op basis daarvan tot een eenduidig systeem voor de wijkaanpak komt. 
• NVDE heeft behoefte aan meer scherpte rond het wetgevingstraject waarin 

de rol van de gemeenten wordt vastgelegd. De aanpak zelf zou een soort 
template moeten zijn dat door alle gemeenten kan worden gebruikt en 
concreet wordt vormgegeven. Het wettelijk kader moet regelen wat van de 
gemeenten wordt gevraagd en moet gemeenten voldoende mogelijkheid 
bieden om hun verplichtingen door te zetten. De daarvoor benodigde 
aanpassing van wet- en regelgeving moet tijdig in gang worden gezet. 

• Warmtebedrijven: Voor bewoners van wijken die pas later aan de beurt 
komen, is aandacht voor mogelijke tussenstappen gewenst. 

• Woonbond: De relatie tussen de wijkaanpak en de Startmotor verdient ook 
aandacht. Naar verwachting zal de Startmotor zich immers richten op wijken 
die ook binnen ca. 10 jaar in aanmerking komen voor de wijkaanpak. De 
voorzitter wijst erop dat dit voor de zomer reeds is besproken. De 
Startmotor sorteert min of meer voor op de wijkaanpak in wijken waar 
evident is waarom daar wordt begonnen en op welke wijze. De proeftuinen 
zijn in feite een vorm van wijkaanpak. De  waarschuwt dat het 
gebrek aan financiën niet mag leiden tot vertraging van goede projectmatige 
aanpak in de wijken die zich hadden aangemeld maar niet tot officiële 
proeftuinen behoren. 

•  weet uit ervaring dat spreken over 'acceptatie' i.p.v. 
'draagvlak' soms bijdraagt zaken voor elkaar te krijgen. 

5. Vervolgafspraken 
De taak voor de werkgroepen is om voor de volgende bijeenkomst een geraamte 
van het uiteindelijke product op te stellen. Voor 1 december staan nog twee 
bijeenkomsten van de sectortafel gepland. Op 27 november, de laatste van de 
twee, moet de tekst in grof concept gereed zijn om aan het PBL voor te leggen. 
Daarna heeft de sectortafel nog twee weken tijd om te schaven aan het 
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eindproduct. Wanneer zich in de tussentijd nog grote problemen voordoen, houdt de 
voorzitter zich aanbevolen om bij te dragen aan een oplossing. 
De focus moet voorlopig liggen op de cijfers en tabellen, met onderbouwing. De 
begeleidende tekst is van later zorg. 

De  doet een appel om stukken tijdig toe te sturen. De voorzitter 
zegt toe alles te doen wat mogelijk is om daaraan tegemoet te komen. 
31 oktober is de deadline voor stukken voor de eerstvolgende vergadering, op 
6 november a.s. 

6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 18.08 uur en dankt de aanwezigen voor hun 
concentratie en alle bijdragen. 
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1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 15.08 uur. 

 heeft zich afgemeld en wordt vervangen door . De 
voorzitter verzoekt andere vervangers hun naam te noemen wanneer zij het woord 
willen voeren. 

2. Verslag 16 oktober (KA-GB/71) 

Tekstueel en naar aanleiding van: 
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Pag. 4, 11e bullet:  (vervanger ) verzoekt na '... 
opgeroepen tot meer creativiteit...' toe te voegen 'ten aanzien van financiering'. 
Pag. 9, 2e  bullet, laatste regel:  stelt voor 'niet' in te voegen. 

 komt terug op de discussie over het Expertise Centrum Warmte 
(ECW). De bewoording in het verslag gaat haar wat te ver. Voordat overgegaan 
wordt tot het oprichten van uitvoerende organen moet eerst worden geformuleerd 
wat er nodig is. De voorzitter begrijpt deze opmerking en stelt voor dit bij 
agendapunt 5 aan de orde te stellen. Aangezien voor het eind van de maand 
duidelijk moet zijn wat het ECW behelst, kan het nodig zijn procesafspraken te 
maken over nader overleg. 

Het verslag wordt met inachtneming van de wijzigingen vastgesteld. 

3. Overzicht stand van zaken 

De voorzitter geeft een overzicht van het huidige proces aan de hand van een 
PowerPointpresentatie die ook aan de deelnemers zal worden toegestuurd. 
Het gehele proces behelst het ombouwen van de praktische bouwstenen tot 
doorrekenbare voorstellen waar het PBL mee aan de slag kan. Het uiteindelijke doel is 
dat de financieringslasten van de verduurzaming passen binnen de besparing op de 
energierekening. Met de inzet van kostenreductie en financiering enerzijds en de EB-
schuif aan de andere kant, komen beide grootheden nader tot elkaar, maar er blijft een 
onrendabele top over (sheet 2). Van invloed op de hoogte daarvan zijn ook de 
overdrachtsbelasting en de mogelijkheid tot subsidie/ISDE. Uit doorrekening door TNO 
e.a. van de onrendabele top per woning voor verschillende opties, blijkt dat langere 
looptijd van de financiering een doorslaggevend effect heeft (sheets 3-5). Overigens 
lopen de kosten per woning per regio nog behoorlijk uiteen (sheet 6). 
Op basis van de doorrekening is een overzicht gemaakt van de totale kosten voor 
verbouwing van alle woningen in Nederland, volgens het streefbeeld van het KA (sheet 
7). De onrendabele top loopt op van ca. € 50 miljoen in 2020 naar € 350 miljoen in 
2028. Rekening houden met de kostenreductie levert een grote verlaging van de kosten 
(sheet 8). Doorrekening van de verschillende varianten laat behoorlijke verschillen zien 
(sheet 9). PBL en TNO kunnen niet alle mogelijke varianten uitrekenen en horen graag 
de keuze van de route voor kostendaling, EB-variant en financiering. 
De laatste sheet toont de samenhang van het werk van alle werkgroepen en andere 
partijen om te komen tot de einddoelen; in 2021 30.000-50.000 woningen per jaar 
verduurzamen en richting 2030 200.000 woningen per jaar en 3,4 Mton CO2-reductie. 
De conclusie is dat het mogelijk is om de onrendabele top weg te werken en het doel te 
halen, mits goede afspraken worden gemaakt. Alles hangt met alles samen. 
Desgevraagd zegt de voorzitter de onderliggende cijfers van TNO beschikbaar te stellen 
(actie). 

N.a.v. de presentatie hebben aanwezigen de volgende vragen en opmerkingen: 
• VNG: Het aspect van de spreiding is relevant voor de maatschappelijke 

discussie en moet ook worden meegenomen. De voorzitter licht toe dat 
berekening van de spreiding vooral van belang is als aanwijzing waar te 
beginnen. 

• Rijk: Gezien het cruciale belang van de onderlinge samenhang, moet het 
verhaal nadrukkelijk zo worden gepresenteerd en inzichtelijk gemaakt om te 
voorkomen dat de politiek selectief met onderdelen omgaat. 

• Illustratie van het belang van fasering, bijv. op de kostenreductie, is nuttig voor 
het begrip. De voorzitter bevestigt dat TNO die informatie kan leveren. 

• Bouwend Nederland: het geheel ziet er mooi uit, maar er zijn nog zorgpunten: 
• de te realiseren kostenreductie blijkt cruciaal, maar is nog lastig te 

garanderen met het voorliggende pakket. De startmotor moet zijn 
werk daadwerkelijk doen. 
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• er is grote behoefte aan een ondersteunend programma om te kunnen 
voldoen aan de personele vraag. 

• m.b.t. het behalen van kostenreductie op de wijkaanpak bestaan ook 
nog onzekerheden. 

VEH voelt zich ook nog niet zo comfortabel. De hoofdlijnen bevatten mooie 
uitgangspunten, maar nu verplaatst de nadruk zich gaandeweg van verleiden 
en ontzorgen van huiseigenaren naar verplichten en normeren. De samenhang 
tussen de verschillende onderdelen is nog onvoldoende. Voor de consument is 
de beste aanpak nog niet duidelijk. 

• KEK: In welke vorm wordt het eindproduct aangeboden aan de minister? De 
voorzitter geeft aan dat een zo goed mogelijk product moet worden 
aangeboden, om te bevorderen dat het geheel in samenhang wordt opgepakt. 
Het is vervolgens aan de politiek wat ermee wordt gedaan. Chris Kuilers voegt 
toe dat hij namens het rijk meer dan voor de zomer proactief met producten wil 
omgaan. Mogelijk gevolg hiervan is wel meer discussie aan deze tafel. 

• Enexis: Het overzicht wordt duidelijker door naast aantallen woningen ook de 
bereikte CO2-reductie op te nemen. Dit wordt aangepast. (actie) 

• Energiebedrijven pleiten voor het stellen van een totaal aantal woningen dat in 
2021 gereed moet zijn, i.p.v. aantallen per jaar, bij wijze van duidelijk 
tussendoel. Als dat niet wordt gehaald, is t.z.t. duidelijk dat extra maatregelen 
nodig zijn. De voorzitter begrijpt het punt, maar dit is het vastgestelde doel. Als 
men dit wil veranderen moet een ingroeipad worden vastgesteld. 

• IVBN: Utiliteitsbouw moet ook meegenomen worden, daar wordt het nodige 
verwacht. De grote mate van spreiding vraagt nadere uitleg. De voorzitter licht 
toe dat het grote verschil in verbruik de grote variatie veroorzaakt. Hoog 
gasverbruik levert veel winst na aanpak. 

• Milieudefensie: In het overzicht zouden zowel RES als leidraad input voor de 
wijkaanpak moeten zijn, met daaraan toegevoegd een blok 'systematische 
aanpak van de bouwsector' met aanbiedingen voor bepaalde typen huizen. De 
voorzitter beaamt dat dit moet worden opgenomen, nu valt dat onder WG7. 

• Stroomversnelling: Er leven zorgen dat 2050 uit het oog verdwijnt. Met name 
voor de Gebouwde Omgeving is dit van belang omdat investeringen hopelijk 
maar eenmalig nodig zijn tot 2050. Het terug redeneren vanuit 2050 met de 
doelstellingen blijkt niet uit het overzicht. De voorzitter weet dat dit wel is 
verwerkt in de exercitie om tot de doelstelling te komen. 

• Bouwagenda informeert met welke rente is gerekend. Dat is 3%. 

4. Schuif in de energiebelasting (KA-GB/72) 

De voorzitter heeft n.a.v. de opmerkingen over de schuif in de energiebelasting in de 
kabinetsappreciatie met de ambtelijke werkgroep (ERGOgroep) e.e.a. nader besproken. 
De bevindingen zijn verwoord in het memo. 
De reactie van het kabinet bevatte drie punten: 
• de schuif is te hoog 
• een voorstel moet per saldo lastenverlichting voor huishoudens leveren 
• een nieuwe variant waarin de gasbelasting stijgt en elektriciteitsbelasting niet 

daalt en de teruggave loopt via de zgn. belastingvermindering 
De voorzitter legt in het memo zijn keuze voor enigszins met het kabinet mee te 
bewegen door i.p.v. € 0,20 naar € 0,15 te gaan, de elektriciteitsbelasting niet te 
verlagen, maar belastingvermindering te verhogen. De koopkrachteffecten daarvan 
staan in de tabel op pag. 3 in de memo. Hieruit blijkt dat de laagste-inkomensgroepen er 
minder op achteruit gaan. 

 wijst voor de correcte berekening van de percentages op het verschil 
in indeling van inkomensgroepen in beide tabellen. Het verschil voor de laagste groep 
bedraagt 0,8% in de eerste versie t.o.v. 0,6% in de tweede. 
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Reacties:  
• NVDE: Een lagere bonus voor elektrificatie, heeft consequenties voor de tools 

en uitrol daarvan, met name voor warmtepompen. Kan TNO ook dit soort 
effecten uitrekenen? 

• De inkomens- en kostenverdelingsdiscussie die hierbij hoort is in hoge mate 
een politieke discussie; hoort die hier thuis? Hier moet het gaan over het effect 
van de gas- en elektriciteitsprijs op de uitrol en capaciteitsopbouw. De 
voorzitter benadrukt dat het kabinet vraagt om een voorstel dat per saldo een 
lastenverlichting voor huishoudens inhoudt. Dat biedt twee opties, of de 
overheid betaalt, of het bedrijfsleven. 

• VEH: T.o.v. welk niveau is de lastenverlichting berekend? Dit is ten opzichte 
van het basispad, waarin een forse lastenverzwaring ligt, aldus de voorzitter. 

• Uneto-VNI sluit zich volledig aan bij de opmerkingen van NVDE. 
Doorberekeningen van de effecten is van groot belang. 

• IVBN: Hoe is op dit moment de verdeling van de kosten? Betaalt het 
bedrijfsleven nu ongeveer de helft van de duurzaamheidsoperatie? De 
voorzitter weet dat voor ODE is afgesproken dat de verdeling 50/50 is. In dit 
voorstel worden lasten van burgers richting bedrijven geschoven. In het 
oorspronkelijke plan bedroeg dat op zijn hoogst € 300 miljoen in de € 0,20 cent 
variant. Doordat bedrijven niet meer profiteren van de lagere 
elektriciteitsbelasting komt een groter deel bij hen te liggen. 

• Bouwend Nederland vindt het lastig een mening te geven gezien de politieke 
geladenheid van het onderwerp. Beter zou zijn als het kabinet een positie 
inneemt waarop kan worden gehandeld. 

• In tegenstelling tot de oorspronkelijke bedoeling zijn geen gedragseffecten 
opgenomen. De voorzitter weet dat daar wel aan wordt gerekend. De overheid 
zal grote bedragen aan belasting derven. 

• Energiebedrijven: Waar de kabinetsappreciatie stelt dat meer evenwicht tussen 
gas en elektriciteit wat betreft CO2-grondslag moest komen, gaat dat met dit 
voorstel juist verder uit elkaar lopen. Beter is meer op basis van CO2-grondslag 
een variant te kiezen. 

•  waarschuwt vanuit economische invalshoek inkomenspolitiek en 
klimaatbeleid niet te vermengen. Het ontzien van lagere inkomens kan via 
andere methoden veel preciezer. 

• Afgelopen vrijdag is bij de Elektriciteitstafel het voorstel besproken de 
salderingsregeling toch voort te zetten omdat het nieuwe voorstel niet 
uitvoerbaar is en dat sowieso ook in 2030 wordt stopgezet. Als saldering wordt 
voortgezet, geeft de variant met de verlaging van energiebelasting heel 
positieve effecten. Deze variant verdient ook doorrekening. 

• Enexis: In de uiteindelijk tekst moet duidelijk staan waar onder 'gas' duurzaam 
gas wordt bedoeld. 

• Enexis stelt een vorm voor waarbij een eerste deel gas belastingvrij blijft. De 
voorzitter legt uit dat het voorstel hetzelfde effect heeft door de 
belastingvermindering te verhogen. Daardoor wordt ca. 400 kuub niet belast. 

• VNG wijst erop dat het voorstel effect heeft voor mensen die niets doen en voor 
mensen die hun huis moeten aanpassen. Beginnen met de aanpak van de 
goedkoopste woningen zal in veel gevallen ook effect hebben voor de laagste-
inkomensgroepen die daar wonen. Van de twee voorstellen is het eerste 
positiever voor lagere-inkomensgroepen die in een huis wonen dat aangepast 
wordt, het tweede pakt beter uit voor hen wanneer zij niets doen. De voorzitter 
ziet dat effect ook. 

• Bouwagenda: De oorspronkelijke doelen waren gedragswijziging en 
inkomensneutraliteit. Een schuif van burger naar bedrijfsleven was nooit het 
doel. Inkomenspolitiek hoort hier niet thuis. 
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• Woonbond: Er is weinig vertrouwen in de gekozen methode om de lagere 
inkomens tegemoet te komen, vanwege de opzet en de verwachting dat deze 
werkwijze op den duur niet wordt gecontinueerd vanwege de kosten. 

• Aedes: Aandacht voor de lagere inkomens is positief. Komen er nog meerdere 
varianten? Over andere varianten gaat deze tafel, dus de voorzitter verwacht 
dat er meer zullen komen. 

• Aedes heeft eerder een grens van 1000 kuub voorgesteld, ook bij wijze van 
prikkel voor gebruikers om daaronder te blijven. Bij de invoering van een 
belastingvrije voet is de prikkel daarvoor afwezig. De voorzitter denkt dat de 
energiebedrijven de maatregel wel als zodanig kunnen presenteren. 

• VWS/Onderwijs: De gevolgen voor de maatschappelijke organisaties worden 
nog onderzocht, maar zijn hier nog buiten beschouwing gebleven. Verhogingen 
van kosten voor deze organisaties werken ook door in de kosten voor 
gebruikers. 

• Milieudefensie: CO2-gericht maken van belasting is positief, inkomenspolitiek 
hoort niet hier thuis. 

• Stroomversnelling: In de discussie is eerder wel gekeken naar de impact bij 
overstappen naar een warmtenet. Ook hier moet bekeken wat het effect is voor 
huishoudens die min of meer verplicht moeten overstappen. 

• M.b.t. de effecten op de verschillende categorieën is het van belang dat rond 
2050 de helft van de huishoudens waarschijnlijk op all-electric uitkomt. 

• Richting het kabinet moet beter uitgelegd waarom het oorspronkelijke voorstel 
beter paste bij de gestelde opgave. 

Chris Kuijpers reageert namens het rijk. De inhoud van de kabinetsreactie was het 
gevolg van langdurig overleg tussen vier partijen. Positief is dat het kabinet de oplossing 
met een schuif wel ziet zitten. In de discussie is helaas het ingroeipad uit het oog 
verloren, waardoor het alleen nog over het voorstel van € 0,20 ging, wat het kabinet te 
hoog vond. Naar verwachting biedt inzetten op ingroei een betere opening dan met een 
voorstel van € 0,15 komen. Er spelen veel sentimenten in de discussie en daarom is het 
van het grootste belang dat goed uitgelegd wordt hoe dit werkt en hoe alles met elkaar 
samenhangt. 
In het stuk moeten dus worden opgenomen: 

• varianten belasting met uitleg 
• uitleg van ingroei, beginnend met een lager bedrag, inclusief 

doorrekening van PBL die de noodzaak van groei duidelijk maakt 
• keuzemogelijkheden; inkomens of CO2-doel en tempo 

De voorzitter wijst erop dat die aanpak leidt tot minstens 10 à 15 varianten, die 
bovendien pas in het voorjaar zullen worden doorgerekend. Al die varianten hebben 
effect op de terugverdientijd en hebben bijgevolg effect op de werkgroepen. Als het rijk 
nu niet meer duidelijkheid kan geven, staat het hele bouwsel op losse schroeven. 
Een andere optie ziet hij door als tafel het op termijn sowieso te behalen bedrag vast te 
stellen, met een belasting van € 0,15, en het kabinet te laten invullen langs welke weg 
dat wordt bereikt. 
Chris Kuijpers herhaalt dat het een lastig te verkopen geheel is. Om te kunnen 
overtuigen, is er zijns inziens meer nodig dan alleen een verlaging van € 0,20 naar 
€ 0,15. Daarbij zouden varianten, zij het niet zo'n groot aantal, met een ingroeimodel 
het kabinet de keuze kunnen bieden hoe snel de ontwikkeling gaat. Dat laatste komt in 
feite overeen met de alternatieve optie zoals door de voorzitter net genoemd. Daarbij 
kan het kabinet dan zowel de inkomensaanpassingen als de snelheid bepalen. In dat 
geval heeft verder overleggen over een ingroeipad weinig nut volgens de voorzitter. Dan 
kan beter heel algemeen de 15 cent extra worden vastgelegd en de rest aan het kabinet 
overgelaten. 
Reacties:  
• Stroomversnelling: De vraagstelling verdient ook een tweede variant waarin de 

belasting op elektriciteit wel wordt verlaagd. 
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• NVDE: De enige uitweg lijkt het goed beschrijven van de consequenties, 
bijvoorbeeld dat de doelen van het KA niet gehaald worden. 

• Uneto-VNI: De varianten moeten zeer goed worden beargumenteerd waarbij 
partijen op dezelfde lijn moeten zitten. De voorzitter wijst erop dat 
argumentatie in de eerste ronde niet het gewenste effect heeft gehad. 

Chris Kuijpers verwacht dat voorstellen van deze tafel voor de maatvoering, met 
duidelijke onderbouwing, behulpzaam kunnen zijn. Dergelijke voorstellen lagen er echter 
al bij het vorige voorstel, aldus de voorzitter. Misschien dat een duiding van het PBL 
meer gewicht in de schaal kan leggen. De vraag is of het PBL voor twee bedragen, 10 en 
15 cent, elk met en zonder elektriciteitsbelasting, liefst voor dit naar het kabinet gaat, 
het verschil in resultaten kan aangeven? 
Dat is mogelijk, als het niet te veel varianten zijn, aldus , maar het is 
lastig omdat PBL liefst alles in samenhang wil bezien. Het effect van een 
energiebelastingschuif speelt namelijk ook een rol bij andere onderdelen. 

De voorzitter stelt voor ervan uit te gaan dat de parameters financiering en 
kostenreductie sowieso overeind worden gehouden. Dan kan naar analogie van de 
berekeningen van TNO die hij eerder presenteerde, worden berekend wat de 
onrendabele top bij 5 en bij 10 cent bedraagt, liefst met de bijbehorende CO2-reductie. 
Het gevolg zal zijn dat een groter deel subsidie nodig is om de onrendabele top te 
dekken. Het resultaat kan vervolgens aan het kabinet worden voorgelegd. Op verzoek 
van Chris Kuijpers wordt het effect ook voor 5 cent berekend. 

De Woonbond oppert de lagere inkomens tegemoet te komen door een deel van de 
lastenverlichting gericht in te zetten voor deze groepen. Het kabinet kan worden gemeld 
dat het aan hen is om daar een besluit over te nemen, niet aan de tafel. 
Geen van de aanwezigen geeft desgevraagd aan dat de werkgroepen niet door kunnen 
met hun werk bij de door de voorzitter voorgestelde werkwijze en varianten. 
PBL kan de onrendabele-topberekeningen snel aanleveren. Voor de bijbehorende CO2-
effecten ligt dat lastiger, want dat is afhankelijk van gedrag. Het is duidelijk dat de 
schuif daar effect op heeft, maar dat is moeilijk te kwantificeren zonder dat het totale 
pakket bekend is. 
De voorzitter concludeert dat PBL de doorrekeningen als beschreven z.s.m. zal leveren. 
(actie) 

Pauze 

5. Tussenstand per werkgroep 

Het doel van de bespreking van de tussenstand is dat de werkgroepen zoveel mogelijk 
richting een eindresultaat kunnen waarvan de onderdelen op 27 november gereed 
moeten zijn. Daarna resteren nog twee weken om de tekst te verfijnen. 
1. Arranqementen isolatie en warmtetechnieken (KA-GB/73)  

 licht de voortgang toe. Twee belangrijke elementen worden 
onderscheiden, een betreft de randvoorwaarden waaronder kostenreductie en 
efficiencyverbetering over de hele keten op een aantal gestandaardiseerde pakketten 
kunnen worden bereikt. Duidelijk is dat moet worden toegespitst op de te compenseren 
onrendabele top. De methodiek is gebaseerd op zes gestandaardiseerde arrangementen 
waarop de impact van innovatie, schaalvergroting, ketenefficiency en capaciteitsopbouw 
is gemeten. De getallen worden geverifieerd met de sector, hetgeen waarschijnlijk een 
onderbouwing van de verwachte effecten t.a.v. kostprijs levert. Met PBL is overleg 
geweest over de doorrekening van hun kant, naar verwachting wordt dit overleg deze 
week afgerond en levert dat een onderschrijving van de gegevens op. 
Reacties:  
• KEK: In hoeverre is het tekort aan personeel en mogelijke stijging aan 

personeelslasten meegenomen?  geeft aan dat de prijs van 
arbeidskosten niet is aangepast, maar wel efficiencyverbetering van 
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arbeidsinzet wordt verwacht. Capaciteitsopbouw wordt meegenomen bij de 
randvoorwaarden. 

• Milieudefensie: Hoe wordt de vraag zodanig gebundeld dat efficiencyvoordeel 
kan worden behaald? Zou een regionale bundeling beter werken, of aansluiten 
bij wijkaanpak? Hoe verhoudt zich dit tot elkaar?  ziet de 
bundeling in eerste instantie via de startmotor. In de wijkaanpak zit de grote 
beweging waarbij zoveel mogelijk standaardisatie uiteraard wordt nagestreefd. 

• VNG: In een volgende versie dient beter te worden weergegeven wie wat 
wanneer doet om misverstanden over rollen van marktpartijen en gemeenten 
te voorkomen. Dit wordt meegenomen. 

• Enexis vraagt ook aandacht voor de infrastructuur. 
• VEH vraagt aandacht voor keuzevrijheid voor en bescherming van consumenten 

in de werking van het marktmechanisme.  legt uit dat door 
tenders in de markt wordt getracht marktwerking en kosteneffecten te bereiken. 

2. Financiering particuliere woningeigenaren (KA-GB/74)  
 werkt nog aan het overtuigen van de toezichthouders van de besparingen en 

rekenmechanismen. Doordat zij in de keten geen afdwingbare rol hebben ligt dat wat 
moeilijk. 
De Burgerlijk Wetboek-variant geniet nog steeds de voorkeur waaraan banken zich 
committeren, ondanks dat het niet fiscaal aftrekbaar wordt. 
Voor Verenigingen van Eigenaren van meer dan tien leden staat SVN aan de lat in de 
transitiefase. Voor kleinere VvE's is nog geen afdoende oplossing. Ze zijn wel 
financierbaar als de discussie over de zorgplichtaspecten en woonlastenredenering met 
de toezichthouders kan worden beslecht. 
Binnen de keten is aandacht voor alle fases. Met makelaars en taxateurs wordt nog 
overlegd over hun rol. 
Wat SVN betreft ligt een concreet voorstel, van belang is wel dat dit geen oplossing voor 
lange termijn is. 
Twee issues moeten nog worden opgelost. Ten eerste de visie op probleemwijken, met 
name die waar investeringen de moeite niet waard zijn. Daar moet tijdig over worden 
gecommuniceerd hoe daarmee om wordt gegaan. Daarnaast ligt er nog het onderwerp 
gespikkeld bezit, maar uiteindelijk komt dit neer op het oplossen van de onrendabele 
top. Daarmee ligt dit buiten de scope van de werkroep. 
Reacties:  
De voorzitter merkt dat het rijk instrumenten als baatbelasting en erfpachtconstructies 
weer als optie ziet. Zien de banken ook ruimte voor erfpachtconstructies? De NVB geeft 
daar geen voorkeur aan vanwege het waardeverminderende effect van erfpacht op een 
woning. Ook spelen praktische zaken als grote verschillen tussen vergelijkbare woningen 
en onnodig ingewikkelde constructies. Persoonlijk is  het met dit standpunt 
eens. 
• Het Rijk is te spreken over de ontwikkelingen van de werkgroep. Inderdaad 

wordt naar andere varianten gekeken waarbij met name erfpacht als optie 
binnen een variatie aan mogelijkheden interessant is. Het rijk hecht aan een 
pakket van financieringsopties, waarbij Gebouwgebonden Financiering er één 
is.  benadrukt dat de werkgroep meerdere opties heeft onderzocht. 
Tegen erfpacht zijn door de banken goede argumenten ingebracht. De banken 
zien veel modellen waarvan negatieve gevolgen naar verwachting op een later 
moment aan het licht komen. De financiële prudentie zit het best verankerd in 
de BW-variant. Persoonlijk is hij wel voorstander van het bieden van meerdere 
opties. 

• Taxateurs en makelaars moeten worden betrokken om meer informatie aan 
kopers ter beschikking te stellen in de keten. 

• Energiebedrijven: Het pleidooi van het rijk voor erfpacht en baatbelasting wordt 
gesteund. Wellicht kunnen deze opties sneller worden ingezet dan de BW-route. 

 heeft informatie dat invoering van baatbelasting ook een zeer 
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langdurig traject is. Daarnaast blijkt uit jurisprudentie dat dit voor particulieren 
niet het geëigende instrument is. 

• De energiebedrijven kunnen een tekst aanleveren over terugbetalen via de 
energierekening. Deze variant kan voor korte termijn en een bepaalde 
doelgroep een uitkomst zijn.  ziet deze optie als een variant op de 
voorliggende modellen die mogelijk in de uitwerking nog terugkomt. 

• NVDE: Hebben de banken geen alternatief voor de fiscale aftrek nodig? 

De voorzitter concludeert dat er goede hoop is dat PBL kan concluderen dat er voor 
iedereen de mogelijkheid bestaat een lening aan te gaan met een looptijd van 15 jaar 
tegen 3% rente. 

3. Vraag en aanbod duurzame warmte (KA-GB/75) 4  
Deze werkgroep maakt goede voortgang met de relatief eenvoudige, maar bewerkelijke 
opdracht. Inmiddels is betreft het valideren van referentiegetallen een eerste slag met 
PBL geslagen. Het is nog de vraag hoever de uitwerking op regionaal niveau tijdig 
gereed is. Eventueel wordt hieraan doorgewerkt na gereedkomen van het KA. 
Voor het product Aanbevelingen is inmiddels een eerste opzet gemaakt. 
Afgelopen vrijdag heeft een zeer nuttige workshop systeemintegratie plaatsgevonden. 
De werkgroep is blij dat systeemintegratie over tafels heen vorm wordt gegeven. 
Reacties:  
• Energiebedrijven: Gezien de onzekerheid over geothermie wordt voorgesteld 

twee scenario's hierover op te nemen.  legt uit dat voor alle 
bronnen met bandbreedtes wordt gewerkt. Voor de bronnen wordt ook het 
toepassingsgebied aangegeven, de verwachting, en de benodigde acties om 
schaalvergroting te bereiken. 

• Komt in het programma van aanbevelingen ook te staan welke beleidsopties 
nodig zijn om de onrendabele top weg te nemen?  beaamt dat 
beleidsinstrumenten hierin zijn opgenomen, zij het alleen als typologie zonder 
precieze invulling. 

• In het overzicht van bronnen mist grootschalig, waar valt dit onder? Wat wordt 
bedoeld met biomassa in het overzicht? Deze vragen beantwoordt  

 buiten de vergadering. 
• Warmtebedrijven: Wordt ook gekeken naar voor de waardering van 

verschillende bronnen van belang zijnde energienormen/bouwnormen?  
 bevestigt dit. 

• Stroomversnelling mist scherpte op het verloop over tijd van bronnen, met 
name m.b.t. restwarmte.  legt uit dat de werkgroep aandacht 
heeft voor ingroeiopties, ook voor warmte. Dat bij overschakelen op een andere 
warmtebron wellicht nog aanvullende maatregelen nodig zijn, wordt onderkend, 
maar dit effect is regio-gebonden en zodoende lastig te verwerken in het 
totaalplaatje. 

4. Leidraad + ECW (KA-GB/76)  
De voorzitter verwelkomt , de voorzitter van de betreffende werkgroep. 
Het Rijk stelt voor over de organisatie van ECW in kleiner comité te overleggen om 
knopen door te kunnen hakken. De VNG gaat daar graag op in. De VNG heeft ook 
behoefte aan het in samenhang bezien van ECW en de kennis- en lerenprogramma's, 
gezien de overlap. De netbeheerders hebben het beeld dat drie dingen door elkaar lopen 
in de discussie. Enerzijds zijn dat de kennis- en leerorganisaties versus ECW. Daarnaast 
ECW dat de leidraad probeert neer te zetten en de vraag hoe de gemeenten 
executiekracht krijgen. De voorzitter stelt voor op dit punt terug te komen bij de 
behandeling van de werkgroep Wijkgerichte aanpak. 
Reacties:  
•  voegt toe dat in de taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing ook niet 

goed duidelijk is hoe het ECW moet worden meegenomen. 
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•  is te spreken over de tekst over leidraad en RES, met name over 
het feit dat ook systeemkeuzes voor energie daaronder vallen. 

• Door het Rijk wordt voorgesteld ook over de RES eens in klein comité verder te 
bespreken hoe alles met alles samenhangt. 

5. Wiikqerichte aanpak (KA-GB/77)  
De aangeleverde tekst is nadrukkelijk een tussenproduct. De werkgroep probeert 
momenteel de details en interfaces goed te krijgen. Acceptatie en draagvlak zijn 
besproken. Met name op de uitvoeringskant liggen nog kwesties open, net als op de 
wetgevingsagenda, en financiering en middelen. 
De voorzitter verwacht dat het rijk aan zet is voor de wetgevingsagenda. Over de 
financiële claim van gemeenten moet op korte termijn duidelijkheid komen. Daartoe 
stelt de voorzitter voor dat VNG, IPO, rijk en netbeheerders, buiten de tafel om, 
bespreken waar de claim van de VNG moet landen en tegelijk de rol van het ECW 
onderling bespreken. Daarmee kan in een klap op meerdere punten duidelijkheid worden 
gegeven. 
De VNG ziet de samenhang tussen de ECW-discussie en de middelen en mogelijkheden 
van gemeente niet zo duidelijk. Overigens is sinds kort meer informatie beschikbaar om 
de claim te onderbouwen die kan worden ingebracht in de discussie met het rijk. 
Het Rijk denkt dat het goed uit elkaar halen van onderdelen behulpzaam kan zijn om de 
discussies te beslechten en erkent de noodzaak op korte termijn over de financiering te 
spreken. 
Het is van doorslaggevend belang voor het hele akkoord dat de gemeenten en het rijk 
het eens worden over de financiële kant, aldus de voorzitter. Na de vergadering wordt 
besproken hoe dit overleg voortgang krijgt. 

6. Startmotor (KA-GB/78)  
De werkgroep ligt op schema om 21 november een overzicht te geven van de locaties, 
bij wijze van spreken tot op huisnummers.  

Op basis van voorlopige berekeningen wordt een schatting van de kosten gemaakt. Dan 
volgt de discussie over de onrendabele top. Hierover is nog geen uitsluitsel, maar als 
men hieruit is, kan vanaf begin volgend jaar de uitrol plaatsvinden waarbij 40.000 
woningen op een warmtenet worden aangesloten en 60.000 naar full-electric gaan. 
Vanaf de start wordt versnelling van innovatie en het bevorderen van innovatiekracht 
nagestreefd. 
Naar verwachting zal de onrendabele top groter zijn dan het beschikbare budget. 
Bovendien is de € 150 miljoen in het regeerakkoord bedoeld voor meerdere doelen. 
Maar men gaat ervan uit dat al doende duidelijk zal worden hoe de financiële kant 
uitpakt. 
Aedes voegt toe dat de genoemde € 150 miljoen bedoeld was voor behalen van label B 
volgens het Energieakkoord. De grote uitdaging is matchmaking. Er is wel zicht op waar 
corporaties mogelijkheden hebben, de vraag•is welk aanbod hen wordt gedaan. Ook hier 
is de onrendabele top een belangrijke factor waarbij een bijdrage van het rijk wordt 
verwacht. Het Rijk ziet het belang van matchmaking, en van uitgaan van wat wel kan. Er 
is wel wat budget beschikbaar. 

7. Utiliteitsbouw (KA-GB/79)  
De werkgroep heeft twee varianten opgesteld. De eerste variant betreft een normering 
op basis van een voorspelling van gebouwgebonden gebruik met handhaving op basis 
van erkende maatregelenlijsten. Een alternatief is om meer toekomstgericht op basis 
van werkelijk gebruik een benchmark te ontwikkelen voor verschillende sectoren, 
waarbij d.m.v. een datastelsel op afstand wordt gehandhaafd. Dit maakt betere 
begeleiding van de sectoren naar de eindnorm voor 2050 mogelijk. De werkgroep voelt 
voor beide varianten wel wat en stelt voor beide samen te voegen door voorlopig voort 
te bouwen op bestaande systematiek met de eerste variant, maar parallel daaraan een 
benchmark per sector op te stellen om de markt te helpen slimmer en effectiever te 
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verduurzamen en slimmer te handhaven. Dit voorstel legt de werkgroep aan het rijk 
voor. 
Het Rijk ziet het voordeel van voortborduren op bestaande systematiek, maar heeft 
twijfels over de vertaling van dit voorstel in wetgeving. Complex is vooral het baseren op 
werkelijk gebruik. Het Rijk staat wel open voor discussie. 
De voorzitter hoopt dat het rijk overtuigd kan worden, wellicht kan informatie van PBL 
daarbij helpen. 
Reacties:  
• VWS geeft aan dat op 31 oktober per mail door de vijf branches uit de zorg is 

aangegeven dat ze zich in dit stuk niet kunnen vinden. Op 10-10 is een 
Greendeal gesloten waarin staat dat 1 mei 2019 een routekaart wordt geleverd. 
Op basis daarvan zou een benchmark worden opgesteld die normerend zou 
kunnen worden. Die werkwijze komt niet overeen met het voorstel. 

• Scholen wijzen erop dat de financiers, de gemeenten, uiteindelijk beslissen. 
• VNG: In de rol van handhaver spreekt de VNG zich nog niet voor of tegen uit. 

Er wordt een bijeenkomst belegd met ervaringsdeskundigen om ervaring uit de 
praktijk mee te nemen. De ingewonnen informatie kan met de werkgroep gedeeld. 

8. Woningen (KA-GB/80)  
De voorzitter verwacht dat de discussie die hier nog speelt de komende weken kan 
worden beslecht. Gezien de tijd, wordt dit onderwerp niet besproken. 

9. Toekomstige infrastructuur: marktordening collectieve warmtenetten en financiering  
gasnetten (KA-GB/81 en KA-GB/82)  
De belangrijkste discussie die hier speelt, is hoe de netbeheerder op de best mogelijke 
manier een plek krijgt binnen de publieke belangen. 
Het Rijk wil graag komende week in kleiner gezelschap komen tot keuzes op dit vlak. 

 neemt het initiatief hiertoe, samen met het secretariaat. Als 
deelnemende partijen worden genoemd: EZK, BZK, warmtebedrijven, netbeheerders, 
Netbeheer Nederland, IPO en VNG en vanuit die laatste liefst bestuurders die zelf met 
deze problematiek te maken hebben. 

6. Vervolgafspraken 
De voorzitter erkent dat er nog veel werk te doen is. Voor de volgende stap is een 
format aangeleverd waarin de afspraken kunnen worden opgenomen. Aan het eind van 
de maand moeten alle afspraken bekend zijn. Waar zich een kink in de kabel voordoet, 
verzoekt de voorzitter dit snel met hem op te nemen. 

 wijst op de mail over de Innovatieagenda waarop tot 9 november 
commentaar kan worden geleverd. 

 vraagt naar de verwachting voor het proces in 2019. De voorzitter 
verwacht de PBL-cijfers aan het begin van het nieuwe jaar. De inhoud en timing van de 
kabinetsreactie zijn mede afhankelijk van de Provinciale Statenverkiezingen. Het is 
afwachten hoe dat uitpakt. 

7. Rondvraag en afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 18.18 uur en dankt de aanwezigen voor hun 
bijdragen. 
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3. Presentatie PBL: Keuzeopties financiering van de grote verbouwing 
Dit agendapunt wordt tijdens een volgende vergadering behandeld. De weerslag 
van het reeds gedane werk door PBL is terug te vinden in paragraaf 1.3.4 van 
`Afspraken Gebouwde omgeving'. 

4. Afspraken Gebouwde omgeving (KA-GB/86) 
De voorzitter geeft aan dat er maximaal nog drie vergaderingen zijn om tot een 
definitieve tekst te komen. De deadline voor een finaal Klimaatakkoord is gesteld op 21 
december. De aanwezigen wordt verzocht om behalve 11 december ook 4 en 
18 december in de agenda te reserveren. Vandaag gaat het over het bereiken van 
zoveel mogelijk consensus. Aan het eind van de vergadering moet duidelijk zijn over 
welke punten dit is bereikt en welke punten nog nader moet worden besproken. Het 
document wordt per paragraaf behandeld. 

Algemeen  
• IPO: Het lijkt wel of er in de plaats van een klimaatonderhandeling nu sprake is 

van een zwaarwegend klimaatadvies aan het kabinet. Dit is bepalend voor de 
wijze waarop men hier aan tafel zit. Helder moet zijn of met het stuk moet 
worden ingestemd of dat het gaat om bijvoorbeeld het onderschrijven van het 
stuk. 

• Het Rijk is het eens met de definitieve tekst maar houdt een slag om de arm 
vanwege actuele ontwikkelingen. 

 vult namens het Rijk aan dat het nu anders is dan een 
kabinetsappreciatie. Er wordt intensief door de politiek meegekeken en men is op 
de hoogte van waar de marges zitten. De doorrekening is bepalend en wordt als 
voorbehoud toegevoegd. 

C1.1 Visie 2050  
Reacties: 
• VNG: Door de toevoeging van het begrip 'circulariteit' komt er nog een transitie 

bij 
• Hier zit geen verdere actie aan vast. Het begrip 'circulariteit' blijft staan. 
• Bouwend Nederland: Bij de laatste alinea ontbreekt dat er wordt gewerkt aan 

het corrigeren en bundelen van de vraag. 
• Bouwagenda: In regel 32 het begrip 'digitalisering' toevoegen naast opschaling 

en innovatie. 
• VEH hecht waarde aan het in de eerste alinea expliciet noemen van 

woonlastenneutraliteit als uitgangspunt. 
• Voor de opmaak is een splitsing gemaakt in een visie 2050 en een opdracht 

2030. In de laatste alinea staat dit wel omschreven. Afgesproken wordt dat het 
begrip woonlastenneutraliteit als streven wordt opgenomen. 

• Zorg, Sport en Onderwijs verzoekt in de laatste alinea een passage op te 
nemen met betrekking tot de betaalbaarheid van de transitie voor deze groep. 

• Het woord iedereen verwijst hier ook naar de eigenaren van gebouwen. 

C1.2 Opgave en ambitie 2030  
Reacties: 
• Netbeheer NL: In het stuk lijkt de RES te zijn verdwenen. 
• Er komt een hoofdstuk RES. Dat geldt ook voor biomassa.  stelt in 

dit kader voor in het stuk Systeemintegratie een verwijzing op te nemen als 
onderdeel van de benadering. Voor 11 december worden dwarsverbanden 
gelegd tussen stukken tekst. 

• VNG: In regel 53 en 54 wordt gesproken over isoleren met een hybride ketel als 
oplossing. Dit graag positioneren als tussenoplossing voordat een wijk aan de 
beurt is. 
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• De relativering kan worden gevonden door 'soms' voor het woord 'aardgasnet' 
te plaatsen. 

• NVDE: Er moet eenduidigheid komen in het aantal te noemen bestaande 
woningen namelijk 50.000. In de paragraaf over de Startmotor wordt gesproken 
over 30.000 - 50.000. 

• IVBN: Gaat het bij energieneutraliteit om alle woningen in Nederland, ongeacht 
bouwjaar en dergelijke? Dit lijkt een lastige opgave. 

• Er is sprake van een gedifferentieerde werkwijze zowel in de u-bouw als in de 
woningbouw. 

• Het Rijk: Het is van belang om bij de aanpak tot 2030 de fasering te 
onderstrepen. 

• Hiertoe wordt een alinea opgenomen. Triodos geeft hierbij nog aan dat het goed 
is te duiden hoe om te gaan met krimpregio's en woningen die het niet waard 
zijn om In te investeren. Dit wordt elders in de tekst opgenomen. 

C1.3 Aanpak sectorakkoord Gebouwde omgeving  
De voorzitter geeft aan dat het hier om een nieuwe, door hemzelf geschreven paragraaf 
gaat. Een forse kostendaling en gunstige financiering zorgen ervoor dat de top van de 
verbouwing wordt verminderd. Hiervoor zijn instrumenten nodig als subsidie of 
energiebelasting. Voor utiliteitsbouw geldt een andere benadering. 

Reacties: 
• Bouwend Nederland: Kostenreductie komt door toename efficiëntie, innovatie en 

leerprocessen. Het verzoek is een dergelijk zin op te nemen ter hoogte van 
regel 92. 

• De woorden efficiëntie en innovatie worden toegevoegd. 
• VNG is blij met wat er in regel 87 staat over het perspectief. Dit is de kern van 

het verhaal. Het uiteindelijke resultaat wordt hierop door de VNG getoetst. 
• VNG wil de tekst scannen om te zien of er niet alleen vanuit woningen wordt 

geredeneerd. Er moet ook gekeken worden naar de utilitaire sector. 
• UNETO-VNI: In regel 93 wordt gesproken over financiering. Financiering utiliteit 

wordt hier gemist en dient toegevoegd te worden. In de uitwerking wordt met 
name gefocust op de woningbouw. 

• Dit komt bij de uitwerking verder aan de orde. 
• PBL: In de opsomming bij regel 97 wordt aardgasvrije nieuwbouw weggelaten. 
• IPO: Er is in de tekst nog weinig aandacht voor de problematiek van 'first 

movers'. Hoe wordt deze kanteling bewerkstelligd? 
• De gekozen systematiek leidt tot iets anders. Wanneer de gemiddelde 

onrendabele top van een bepaald type verbouwing tot nul wordt teruggebracht, 
kan PBL laten zien dat er over Nederland een spreiding is van wijken die met 
deze gemiddelde nul rendabel zijn en wijken waarin dit niet zo is. Met die laatste 
groep wijken wordt begonnen. Zo gaat het ook met de generieke woningen. 

• IPO: Voordat de gemeente in die wijken aan de slag gaat, moet er eerst iets 
gebeuren met de 'first movers' met een forse onrendabele top. 

• Er wordt gekozen voor de wijken met de minst onrendabele top. Binnen die 
wijken is ook veel spreiding. De gemeente heeft middelen nodig om daar iets 
mee te kunnen doen. 

• Aedes ziet graag een alinea gewijd aan het principe van de noodzaak van 
opschaling. Voor heel Nederland is het essentieel dat een kostenreductie op 
gang komt. 

• Bouwend Nederland steunt dit voorstel. 
• Energiebedrijven: Regel 86 kan zachter worden geformuleerd. Dit voorstel wordt 

gehonoreerd. 

C1.3.1 Opschaling en kostenreductie mogelijk maken: arrangementen en 
standaarden  
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Reacties: 
• NVDE: Aanspraak op de ISDE wordt in de tekst gekoppeld aan de standaard. 

Omdat ISDE in principe voor duurzame opwekking is, kan dit niet een op een 
worden gekoppeld. Het gaat hier om verschillende mechanismes. 

• NVDE: Het is wenselijk dat er een mechanisme komt om elkaar scherp te 
houden gedurende het proces. Er zijn nu verschillende gremia. Daarin worden 
de volgende geluiden gehoord: loketten moeten meer gebundeld worden en 
sturing op de verschillende onderwerpen moet meer worden georganiseerd. 

• Dit loopt vooruit op de governance van het akkoord, namelijk hoe wordt straks 
de uitvoering geborgd. 

• Stroomversnelling: Specifiek voor de gebouwde omgeving is een aparte borging 
nodig in het kader van het doorvoeren, aanscherpen en evalueren van 
verbeteringen binnen de sector. 

• Hierover wordt in de volgende versie een paragraaf opgenomen. 
• Stroomversnelling: In regel 25 wordt gesproken over een standaard. Een 

standaard als zodanig draagt niets bij wanneer er geen hoeveelheid kWh/m2  
per jaar wordt genoemd. Is bekend wanneer hiervan een precieze duiding kan 
worden gegeven? 

• Een eerste aanzet hiertoe volgt voor 22 december. 
• Stroomversnelling: Wordt de standaard als norm voor huurwoningen voor 

22 december ingevuld? Dit staat nu in de tekst tussen haken. 
• Op dit moment zijn gesprekken gaande tussen het ministerie van BZK en Aedes 

over de inspanning versus prestatie. Als in deze gesprekken een formulering 
wordt gevonden, kan hierover een tekst worden opgenomen. 

• Aedes: De opgave moet voor Aedes in verhouding staan tot de beschikbare 
middelen. Daarover moeten goede afspraken gemaakt worden. Aedes maakt 
een voorbehoud met betrekking tot de huidige opgenomen tekst onder 
`Arrangementen', een en ander afhankelijk van de uitkomsten van deze 
gesprekken. De doorwerking daarvan heeft ook impact op een aantal andere 
alinea's. 

• Aedes vraagt voorzichtig te zijn met het idee van een standaard en een 
normstelling daarin. Ruimte voor afhankelijkheden met betrekking tot de lokale 
situatie is wenselijk. 

• NVDE: Uitgangspunten zijn bij de standaard gehanteerd. Dan gaat het 
bijvoorbeeld om woonlastenneutraal. Om dit te realiseren, is het voor 
Gebouwde omgeving een hele opgave om voldoende duurzame warmte 
beschikbaar te hebben. Bij collectieve warmte zal er een trend zijn naar lagere 
temperaturen. 

• Aedes vraagt aandacht voor degenen die daadwerkelijk voor de kosten 
opdraaien. 

• Standaarden worden zodanig ingericht dat de verbouwing voor iedereen 
betaalbaar is. Daarnaast is er geen sprake van een verplichting. 

• NVDE: Er zijn directe consequenties voor de wijkaanpak. Als wijken van 
aardgas worden afgehaald en een andere infrastructuur wordt gebouwd, is er 
sprake van energieverlies/energiesituatie in die wijk. Als er niet wordt 
gerefereerd aan het toekomstige model, leidt dit tot maatschappelijke kosten. 

• Aedes: Voor de vastgoedeigenaar gaat het om een andere afweging. Dit belang 
wordt in de tekst gemist. 

• Stroomversnelling is het eens met NVDE. 
• Stroomversnelling: De kostenreductie in regel 150 is weinig precies 

weergegeven. Dit impliceert een vrijblijvendheid. Toegezegd wordt bij de 
achterban een hoger ambitieniveau op te halen en dit kenbaar te maken aan 
deze tafel. 
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• Het Rijk geeft hierbij aan dat dit door het CPB wel doorgerekend moet kunnen 
worden. Gevraagd wordt om onderbouwingen, niet alleen van 
Stroomversnelling. 

• VNG vraagt in het algemeen te kijken of afspraken SMART zijn gemaakt. 
• VNG: Met de huidige standaard wordt de warmtebron buiten beschouwing 

gelaten, terwijl je optimale keuzes wil maken in het systeem. Wat wordt nu in 
regel 190 meegerekend en wat niet? 

• Verwezen wordt hier naar de zinnen in regel 185 tot en met 187. Als er een 
collectieve warmtevoorziening komt, is er sprake van een 
minimumtemperatuur. Dan is deze standaard nodig om de woning alsnog warm 
te kunnen krijgen. 

• VEH heeft ten aanzien van arrangementen al eerder het risico aangegeven van 
marktverdeling. Er moet daarom aandacht zijn voor de keuzevrijheid van de 
consument. 

• VEH: Wat gebeurt er als kostenreductie niet wordt gerealiseerd en waar komt 
de rekening terecht? De ACM zou dit moeten toetsen op 
mededingingsrechtelijke aspecten en op consumentenbescherming. 

• VEH: Het cv-ketelverbod onder Standaard is onverteerbaar zelfs als het op deze 
wijze is verwoord. 

• VEH: Ook al is de norm niet verplichtend, er kunnen neveneffecten zijn in de 
vorm van toekomstige verplichtingen. Bijvoorbeeld als het in de toekomst 
wordt gebruikt voor differentiatie van subsidie. Graag uitgangspunten hierover 
opnemen in de tekst. 

• VEH: Het aspect van ontzorgen is redelijk vrijblijvend. Wie is er 
verantwoordelijk of aanspreekbaar op dit punt? 

• De VEH levert tekstsuggesties voor de bovengenoemde ingebrachte punten. 
• Het Rijk merkt hierbij op dat het in deze aanpak niet zo kan zijn dat 

consumenten tot 2050 de vrije keus hebben al dan niet iets te doen. 
Keuzemogelijkheden zijn er binnen een bepaalde bandbreedte. 

• Bouwagenda: De voetnoot op pagina 3 graag volledig maken met alle 
betrokken partijen. 

• Bouwagenda: In regel 170 naast TKI ook PTC noemen. 
• Aedes: Wellicht kan worden gesproken over BENG NTA8800. 
• Aedes: Het uitbreiden van het initiatiefrecht (regel 215) kan haaks komen te 

staan op datgene wat je met de gemeente doet of op afspraken die met andere 
huurders zijn gemaakt. 

• Woonbond focust op de groep die graag wil en is voortdurend bezig met het 
creëren van draagvlak. Mogelijkheden worden gezien om groepen huurders te 
bundelen in het initiatiefrecht op een hoger niveau. Uitbreiding van het 
initiatiefrecht speelt ook een rol bij onwillige verhuurders. Met het 
Klimaatakkoord laat je zien dat je ruimte wilt geven aan die bewoners. 

• Woonbond deelt de mening van NVDE over de noodzaak van een standaard. De 
normering moet dan wel gelden voor alle woningen en niet enkel voor 
huurwoningen. 

• NVDE: Een huurder is afhankelijk van de investeringsbereidheid van de 
verhuurder. Een koper is afhankelijk van de eigen investeringsbereidheid en 
draagt direct de consequenties. 

• UNETO-VNI: In regel 118 digitalisering toevoegen aan innovatie en 
industrialisatie. 

• UNETO-VNI: In regel 150 gaat het niet over kostenreductie maar over 
systeem kosten reductie. 

• Warmtebedrijven: Kostenreductie is hier gezien als kosten efficiency daar waar 
dit bdinvloedbaar is. 

• UNETO-VNI meldt dat naar aanleiding van regel 175 vanuit de Taakgroep 
Arbeidsmarkt en Scholing een intentieovereenkomst is toegezonden rondom 

1 
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human capita! in de wijkenaanpak. Deze intentieovereenkomst graag in de 
tekst laten terugkomen. Dit ook in het kader van het borgen en bewaken van 
governance. 

• Milieudefensie: In regel 152 een zin toevoegen als 'Het Rijk draagt er zorg voor 
dat de vraagbundeling zoals deze zich ontwikkelt bij de startmotor wordt 
doorgezet in het vervolg'. 

• Milieudefensie: Er is niet alleen sprake van huurwoningen van corporaties maar 
ook van particuliere huurwoningen. Huurders van deze woningen moeten zich 
ook ergens op kunnen beroepen als het gaat om kwaliteit van de woning. 
Daarom is de koppeling van de standaard voor huurwoningen aan de 
wijkaanpak belangrijk. 

• Uitgezocht wordt wie hierin het initiatief neemt. 
• IVBN wijst op de overdrachtsbelasting in regel 130. 
• IVBN maakt zich zorgen over de wijkaanpak met betrekking tot particuliere 

huurwoningen en koopwoningen. De aanpak dient een meer verplichtend 
karakter te krijgen voor deze groepen. 

• IVBN: Eerder is door BZK aangegeven dat het initiatiefrecht voor huurders niet 
komt. Het honoreren daarvan is niet eenvoudig. 

• Aan 'uitbreiding van het initiatiefrecht' wordt het woord 'zorgvuldige' 
toegevoegd. 

• Het Rijk vindt het cruciaal dat er vanuit Bouwend Nederland een voorstel komt 
met betrekking tot de kostenreductie. Er wordt ingezet op vraagbundeling, 
maar wat komt er vanuit de kant van het aanbod? 

• Bouwend Nederland komt met een tekstvoorstel hiertoe. 
• UNETO-VNI komt met een handreiking om PBL meer inzicht te geven in de 

doorrekenmethodiek. 
• De eerste twee bullets onder 'Arrangementen' worden tekstueel uitgebreid. 

Daarmee wordt geëxpliciteerd welke proposities door de aanbiedende partijen 
worden gemaakt. De bullets eindigen met 'Hiermee wordt een kostenreductie 
van 15% tot 45% gerealiseerd'. KEK verwijst verder naar regel 490 waar een 
dergelijke tekst staat opgenomen. 

• KEK: De term 'bijna' (van bijna energieneutraal) in de BENG-norm wordt breed 
opgerekt. Als de genoemde BENG-bepalingsmethodiek onder de eerste bullet 
van Standaard dezelfde BENG betreft, is de significante afzwakking van de 
norm een interessant gegeven. Hoe kijkt de tafel hiernaar? 

• Stroomversnelling wil dat aantoonbare prestatie-eisen uitgangspunt blijven. Dit 
is tegenstrijdig met een BENG-norm die is gebaseerd op forfaitaire aannames. 

• Het Rijk merkt op dat het beter is te spreken over de NTA 8800 
bepalingsmethodiek in plaats van de BENG-bepalingsmethodiek, omdat daar 
meer consensus over is. Achter het versoepelen van normen zit een technische 
discussie, geen doel. 

• Stroomversnelling vindt een nadere precisering wenselijk van wat wordt 
verstaan onder standaard streefwaarden voor bouwdelen. No regret zou 
moeten betekenen dat tijdens de technische levensduur van de woning op dat 
bouwdeel niet meer teruggekomen hoeft te worden. 

• Dit wordt op 28 november verder besproken. 

C1.3.2 Financiering van de verduurzaming van woningen en gebouwen  
Reacties 
• NVDE vraagt concreter te zijn over de intenties om zaken nader uit te zoeken. 

Meerdere partijen zouden dienstverlening aan kunnen bieden zodat er meer 
keuzemogelijkheid is voor de consument. 

• VNG maakt zich zorgen over de termijn van 2022 terwijl er met betrekking tot 
dit punt consensus lijkt. Hoe wordt het ambitieniveau hoger en meer concreet? 
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• Doel van deze paragraaf is een akkoord van PBL op de conclusie dat er voor 
iedereen een lening beschikbaar is met een vijftien jaar aflossingstermijn en 3% 
rente. 

• VEH: Er zijn nog onduidelijkheden met betrekking tot GGF. Voorkomen moet 
worden dat lasten en risico's te veel bij consumenten worden gelegd. Het 
inzetten van erfpachtconstructie bijvoorbeeld is onverkoopbaar aan de 
consument. 

• VEH sluit zich aan bij NVDE dat meerdere partijen de gelegenheid moeten 
krijgen om arrangementen aan te bieden. 

• Stroomversnelling is het eens met de inhoud van regel 276/277. Graag 
toevoegen een opmerking over hypotheekrentedifferentiatie welke verband 
houdt met de duurzaamheidsstaat van de woning. Het gaat hier niet om rente 
maar om de regels. 

• Stroomversnelling: Het NEF moet inspanning plegen om VvE's in staat te stellen 
om tot een financiering te komen. Daarbij wordt gekeken naar wat nodig is om 
VvE's in staat te stellen zich regulier te kunnen financieren. Wanneer dit wordt 
uitgebreid met kleine VvE's kost dat NEF veel extra mensheid. NEF wil expertise 
hiervoor inzetten mits daarvoor procesgeld beschikbaar wordt gesteld. NEF gaat 
hier geen reguliere middelen voor inzetten. 

• Netbeheer NL zegt dat er in de praktijk experimenten worden gedaan met de 
erfpachtconstructie. Het verdient daarom geen voorkeur om de constructie 
helemaal niet in te zetten. 

• Netbeheer NL: Kredietonwaardigheid van woningen of personen is in de tekst 
nog niet geadresseerd. 

• Het Rijk: Voorwaarde bij de lopende erfpachtexperimenten is dat de 
erfpachtroute als verkenning niet wordt ingezet op mensen zonder inkomen en 
waarvan nauwelijks waarde in de woning zit. Voor deze groepen moeten 
maatwerkoplossingen worden verkend. De verkenning wordt ingezet in de 
categorie waarbij sprake is van grote overwaarde en dus beperkte risico's. 

• Aedes: Veel mensen kiezen juist voor erfpacht omdat het financieel 
aantrekkelijk is. Het verzoek is om hier nog eens goed naar te kijken. 

• Bouwend Nederland: Het is goed om naar andere alternatieven op zoek te gaan. 
• Bouwagenda is het eens met VEH en is op zoek naar andere mogelijkheden van 

financiering in combinatie met ontzorgingsmodellen. Hierover zijn gesprekken 
gaande. Getracht wordt voor 11 december een tekstvoorstel aan te leveren 
(regel 286). 

• Aedes wil bij regel 287 iets opnemen over mogelijke afspraken voor financiering 
via corporaties. 

• Hierbij wordt verwezen naar gespikkeld bezit. 
• UNETO-VNI wil hier de financiering van utiliteitsbouw benoemd hebben. 

Hiervoor wordt een stuk tekst aangeleverd. 
• Eneco komt voor 11 december ook met een tekstvoorstel voor regel 286, 

afgestemd met partijen. 
• De werkgroep financiering moet hierbij zijn aangehaakt. 
• Triodos: Ieder model moet worden getoetst aan de eigenaar. Voorstellen gaan 

eraan voorbij dat je aan de leennormen wil voldoen. Deze zijn nu niet 
toereikend. Beluisterde varianten passen goed onder de BW-variant. Regel 286 
zou een ontwerpkeuze moeten zijn onder de BW-variant. 

• Bouwagenda vraagt in dit kader ruimte voor een creatieve oplossing, naast de 
oplossingen zoals die op tafel liggen. 

• Eneco vraagt waarom in regel 272 water ... niet meer staat genoemd. 
• Stroomversnelling vraagt aandacht voor de groep mensen, vaak verbonden in 

een aantal wijken, die geen middelen beschikbaar hebben. Deze doelgroep komt 
niet terug in de tekst. 
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• Milieudefensie: Ecorys trekt de conclusie dat 5% van de mensen die tot 2030 
aan de beurt zijn waarschijnlijk beschikken over onvoldoende middelen om de 
investering te betalen en komt met creatieve oplossingen hiervoor. Op regel 277 
graag de volgende zin toevoegen: 'Daarnaast zijn maatregelen nodig voor de 
groep van woningeigenaren die onvoldoende toegang hebben tot extern kapitaal 
zodat deze ook in staat worden gesteld om mee te doen met de 
warmtetransitie'. Dit zal hoogst waarschijnlijk bestaan uit subsidies. 

• Deze paragraaf staat nog twee weken open voor creatieve suggesties binnen de 
zorgvuldigheidseisen. 

•  merkt hierbij namens het Rijk op dat er een zorgvuldig 
politiek proces is uitgestippeld. Wanneer suggesties worden gedaan die buiten 
wettelijke kaders vallen, is dat in het politieke circuit niet of nauwelijks te 
realiseren. Zorgvuldigheid is hierin geboden. 

• Triodos: Een erfpachtconstructie hoeft de transitie niet altijd te bevorderen maar 
kan zelfs schade aanrichten. Binnen de werkgroep is getracht concepten uit te 
werken van mogelijkheden binnen de kaders van wat financieel verantwoord is. 
Gevraagd wordt om ruimte dit verder toe te lichten. Als gemeenten middelen 
bijeen kunnen brengen via erfpacht dan is dit ook mogelijk via een BW-variant. 
De vraag is wat de toegevoegde waarde is. Zorgvuldigheidsregels moeten 
hierbij in acht worden genomen. 

•  namens het Rijk: De toevoeging (regel 295) over WFT is niet van 
toepassing op de zinnen daaraan voorafgaand. 

C1.3.3 Wegnemen onrendabele top: beoriizen en subsidiëren  
Reacties 
• Energiebedrijven: Bij instrumenten van het Rijk wordt vermeld dat dit nog nader 

wordt uitgewerkt. De balans van wederkerige prestatie wordt hier daarom 
gemist. 

• Geconcludeerd wordt dat de mix van instrumenten nog niet vaststaat maar de 
omvang wel (regel 331 - 333). Daarmee is de klimaatimpact van de maatregel 
bepaald, de koopkrachtimpact niet. 

•  wil hier namens het Rijk enigszins aan tegemoet komen door bij 
regel 326-327 het beprijzen vanuit het langere termijnperspectief toe te 
voegen. 

• NVDE: Het is de bedoeling dat het bedrijfsleven gaat investeren. Hiertoe moet 
capaciteit worden opgebouwd en worden opgeleid. Daarom is er behoefte aan 
meer duiding in de tekst in de vorm van een tijdspad. 

• Woonbond spreekt over een klimaatadvies. Wat hier door het kabinet wordt 
ingevuld, is bepalend voor de tevredenheid over het klimaatbeleid. Het verzoek 
is een zin op te nemen over de verschillende inkomensgroepen in relatie tot de 
impact van het klimaatbeleid. 

• Milieudefensie: Dekking van de onrendabele top toevoegen bij regel 333 met 
name om het geven van investeringszekerheid. 

• Dé onrendabele top bestaat niet en is op elk moment voor elke woning steeds 
anders. Het is aan PBL of de onrendabele top plus aanvullend instrumentarium 
voldoende is. 

• Warmtebedrijven: De onrendabele top moet ook worden bekeken vanuit de 
bronnen. Daar stond SDE voor. Wordt bij het instrument subsidie ook uitgegaan 
van SDE? 

• Uitgangspunt is dat de SDE+ de onrendabele top van de bron dekt. 
• Energiebedrijven vindt het lastig hier geen voorbehoud op te geven. Er is nog 

onduidelijkheid over de mix en of die tot voldoende investeringszekerheid leidt. 
Hoe wordt dit procesmatig aangepakt? 

• De onbekenden (die nog moeten worden ingevuld), leiden hoe dan ook tot de 
3,4 Mton. 
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• IPO mist duidelijkheid over het doelbereik in de tekst. 
• 1,5 miljoen woningen, 3,4 Mton is het doel. 
• PBL licht toe dat de 3,4Mton niet enkel over woningen gaat maar ook over 

utiliteitsbouw. Het is niet de bedoeling onbekenden in te vullen voordat het 
pakket is samengesteld. 

• Er wordt gewerkt met indicatieve getallen. 
• NVDE pleit ervoor een zekere bandbreedte mee te geven. 
• Uit de wijkaanpak volgt een bepaalde mix tussen warmtenetten en andere 

opties, over de jaren variërend. Deze worden meegegeven. Daaruit volgt een 
onrendabele top. Die wordt in de twee instrumenten als getal ingevuld. 

• Aedes: Het is wenselijk onder deze paragraaf te vermelden dat Aedes in 
constructief overleg is met de Woonbond over welk deel van de financiering van 
investering in woningen ten aanzien van verduurzaming toegerekend kan 
worden aan de huurder. 

• Wanneer dit woonlastenneutraliteit betreft, kan dit expliciet in de tekst worden 
vermeld. De berekening verandert hier niet door. 

• Netbeheer NL: Heeft regel 322 betrekking op de eerdergenoemde schrijnende 
gevallen waarin mensen niet beschikken over voldoende middelen? 

• Het antwoord hierop is ja. Subsidies worden op verschillende manieren 
toegepast. Het is mogelijk dat sommige gemeenten besluiten woningeigenaren 
te compenseren bij verbouwingen. 

• VNG: Deze discussie is in de eerste tien jaar, waarin veel wijken uit de jaren 
zestig en zeventig aan de beurt komen, heel relevant. Daarom moet dit 
explicieter worden benoemd. De megatonnen zijn ontoereikend. Het gaat om 
meer dan een sluitende rekensom van PBL. De tekst moet zodanig expliciet zijn 
dat dit voldoende vertrouwen wekt bij de achterban. Wat is het doel, niet alleen 
met betrekking tot doorrekeningen maar ook tot mensen? Wat betekent dit 
wanneer en wat precies? Essentieel is hierbij de volgordelijkheid. Koopkracht is 
wel degelijk van belang omdat het cruciaal is voor de acceptatie. 

• De tekst (regel 322) krijgt hier meer body. 
• Bouwend Nederland: Het is goed dat hier aandacht voor is om de transitie te 

laten slagen. Het is verder niet aan deze tafel om zich te buigen over 
koopkracht. 

• Een aanpak op basis van vrijwilligheid of een geregistreerde aanpak slaagt niet 
wanneer de onrendabele top niet wordt weggenomen. 

Pauze 

C1.3.4 Een wijkgerichte aanpak  
Reacties 
• UvW levert een aantal tekstwijzigingen ter verwerking. 
• Milieudefensie vindt het belangrijk dat er een jaarlijkse monitoring door 

gemeente plaatsvindt. Goed zicht houden op de voortgang is van belang om 
waar nodig bij te sturen. Het verzoek is hierover een zin op te nemen bij regel 
469. Milieudefensie stuurt een tekstsuggestie door ter verwerking. Zorg is er 
over het ontbreken van targets voor gemeenten. 

• Bouwend Nederland: Bij regel 490 wordt gesproken over aanbodbundeling. Een 
vraagbundeling moet hierbij hand in hand gaan. 

• Bouwend Nederland stelt voor na regel 514 een bullet op te nemen waarin leren 
wordt gekoppeld aan Arrangementen. 

• Afgesproken wordt deze bullet op te nemen. 
• Netbeheer NL heeft tekstvoorstellen aangeleverd voor de bullets bij regel 542 en 

553. Het wordt gewaardeerd als deze tekstvoorstellen worden overgenomen. 
EZK is het met deze wijzigingen eens. 
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• Netbeheer NL heeft wijzigingen doorgegeven met betrekking tot de bullet bij 
regel 585. 

• Andere partijen hebben bij deze bullet (regel 585) ook wijzigingen doorgegeven. 
• VNG: De zin over regionaal steunpunt/regioteam (regel 395-396) kan hier 

worden weggelaten. 
• VNG: In de bullet bij regel 553 wordt gesproken over afwenteling van kosten. 

Dit is in de tekst beredeneerd vanuit de netbeheerders. De bedoeling is dat er 
een maatschappelijk optimum komt dat breder is dan alleen netbeheer. 

• Deze bullet gaat over het afnemend gasnet en het voorkomen dat de laatste 
aansluiting op het gasnet 1,5 miljard aansluitkosten betaald vanwege de wijze 
van vastlegging in de tariefregulering. Maatschappelijke kosten- en 
batenafwegingen moeten een plek krijgen bij de Leidraad. 

• De VNG heeft nog onvoldoende comfort met betrekking tot warmteordening en 
kijkt met veel interesse naar het vervolg van de discussie hierover. Essentieel is 
een stevige publieke poot en stevige rol van de netbeheerder. 

• VEH ziet participatie het liefst wettelijk verankerd. 
• VEH: Moeten huiseigenaren die zelf maatregelen nemen en vooruitlopen op de 

wijkaanpak en zelfvoorzienend zijn toch meebetalen aan collectieve 
voorzieningen en zo ja, in welke mate? 

• VEH: In de bullet bij regel 460 wordt niet helemaal duidelijk wat precies wordt 
bedoeld met termijn van 8 jaar, ook in relatie tot het tijdstip van evaluatie. 

• De 8 jaar leidt ertoe dat de 1,5 miljoen woningen tussen 2029 en 2030 moeten 
worden aangepakt en dat werkt niet. Hierop wordt 11 december teruggekomen. 

• Aedes: De termijn van 8 jaar is heel kort als het om een dergelijke investering 
gaat. Hier moet nader naar worden gekeken. 

• Aedes: In de bullet bij regel 553 wordt gesproken over aardgasvrij terwijl het 
doel CO2  neutraal is. 

• Aedes: Bij de bullet op regel 510 woningcorporaties meenemen bij de 
mogelijkheden om energiecorporaties te vormen. 

• Aedes vindt de prijsvorming bij economisch exploitatierecht (regel 577) 
essentieel. Dit komt in deze passage niet echt terug. 

• Wg Meer duurzame warmte: Bij regel 372-373 toevoegen CO2  reductie. 
• Netbeheer NL vraagt hoe het proces er de komende twee weken uit gaat zien 

met betrekking tot een tekst over de marktordening warmte. 
• EZK neemt hierin de regie. 
• IPO: De huidige tekst biedt overheden onvoldoende ruimte om keuzes te 

maken. 
• IPO: Bij de regels 370 - 375 wordt de relatie met de regionale 

energiestrategieën gemist en de beschikbare bronnen die in het kader hiervan 
ontsloten en geïdentificeerd gaan worden. 

• De link wordt in de tekst opgenomen. 
• Warmtebedrijven: In de bullet bij regel 460 wordt gesproken over alternatieve 

energie infrastructuur. Eerder was sprake over een kosteneffectieve 
warmtetransitie. Is kosteneffectiviteit nog steeds het uitgangspunt? 

• Dit is inderdaad het geval. De Leidraad moet hiervoor een handvat geven. 
• Warmtebedrijven: Met betrekking tot warmtelevering is een gelijk speelveld 

tussen publiek en private partijen wenselijk om zo kosteneffectief mogelijk aan 
te kunnen bieden. In de nu voorliggende vormen is dit niet het geval. 

• Energiebedrijven: De Leidraad komt beschikbaar, echter er staat nergens bij de 
besluitvorming dat deze gebruikt moet worden. Tussen regel 440 - 446 kan 
opgenomen worden dat 'Alternatieven moeten worden afgewogen op basis van 
objectieve criteria zoals vastgesteld in de Leidraad'. 

• Stroomversnelling: Worden gemeenten verplicht de Leidraad te gebruiken? 
• Het ligt voor de hand dat gemeenten dit hulpmiddel gebruiken voor verder 

besluitvorming. 
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• Energiebedrijven: Er moet enigszins een toets plaatsvinden op de kosten en 
baten. 

• Energiebedrijven: Het woord 'Zoals' in regel 555 is te ruim geformuleerd en 
moet worden vervangen in 'Dit betreft ... `. 

• Energiebedrijven: De energiebedrijven zijn evenals het IPO niet akkoord met 
marktwerking. Energiebedrijven sluit zich aan bij Aedes op het punt dat er meer 
aandacht moet zijn voor kosteneffectiviteit, prijsvorming en concurrentie. 

• Geothermiesector: In regel 411 wordt bij de samenstelling van de Adviesraad 
ECW de aanbieders gemist. 

• Er wordt opnieuw naar de samenstelling van de Adviesraad ECW gekeken. 
• IVBN verbaast zich over de mogelijkheid van de gemeente om een gemeentelijk 

warmtebedrijf in te stellen. Dit in verband met marktpartijen en een stuk extra 
concurrentie. 

• Dat is op dit moment al mogelijk en het vindt ook al plaats. 
• IVBN vraagt wat wordt bedoeld met de zin in regel 548-550. 
• Hiermee wordt bedoeld dat het Rijk de garantie afgeeft dat huurders niet voor 

consequenties komen te staan op het moment dat de verhuurder niets 
onderneemt. 

•  namens het Rijk: Bij regel 487 het laatste deel van de zin 
inclusief financiële consequenties.', schrappen. 

•  namens het Rijk: De paragraaf 'Draagvlak als 
voorwaarde' is vrij summier. 

• Deze paragraaf wordt nader inhoudelijk aangevuld onder andere met 
participatieprincipes. 

• VNG vraagt in dit kader het niet zozeer te zoeken in de kwantiteit maar in de 
kwaliteit van de afspraken. 

C1.3.5 Een voortvarende start via de startmotor corporaties 
 licht toe dat het om een nieuwe, volledige vervangende, tekst gaat 

welke gisteravond per e-mail is verzonden. De tekst is unaniem goedgekeurd door de 
Startmotortafel. 
Aedes vult aan dat corporaties bereid zijn een grote rol te spelen bij de Startmotor. Het 
is dan wel nodig dat er afspraken zijn over de middelen. Daarom heeft Aedes een 
berekening gemaakt met betrekking tot de verdeling. Bij onrendabel gaat het om een 
totale investering gaat van 4 miljard (indicatief). Het is de bedoeling dat hier de 
komende tijd constructieve gesprekken over plaatsvinden en dat er uiterlijk 
18 december meer bekend is. 

Reacties 
• Stroomversnelling vraagt ruimte om nog even goed naar de tekst te kunnen 

kijken. 
• Stroomversnelling vraagt wat precies wordt verstaan onder het uitvoeringsteam 

Renovatieversneller. 
• Dit wordt nader verduidelijkt en uitgewerkt. 
• Netbeheer NL: Bij de tweede bullet staat dat de woningcorporatie matchmaker 

wordt terwijl dit toch de verantwoordelijkheid van de gemeente was. Hiermee 
wordt met de keuze van de woningcorporatie vooruitgelopen op de warmtevisie 
van gemeenten. De rol van corporaties en zittende warmtebedrijven moet 
daarnaast voldoende transparant zijn 

• De eerste twee genoemde punten zijn een bewuste keuze geweest. 
• VNG: Voor de zomer is getracht dit soort zaken te voorkomen door te 

communiceren dat gemeenten regie houden op de keuze voor alternatieven van 
gas. 

• Aedes: Alle gemeenten waar dit speelt, zijn betrokken. 
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• Bouwagenda: Dit is inhoudelijk besproken met  van de VNG en zij 
is hier mee akkoord gaan. 

• Energiebedrijven spreekt waardering uit voor de tekst. Het verzoek is bij de 1e  
bullet, 2e  zin ook Vereniging Energie-Nederland toe te voegen. 

• Energiebedrijven: Bij de 6e  bullet laatste zin naast bouwbedrijven en 
installateurs ook energiebedrijven toevoegen. 

• IVBN: Bij de 3e  bullet staat dat er afspraken zijn gemaakt met de Woonbond 
over het borgen van woonlastenneutraliteit. Elders in de tekst staat dat de 
volledige besparing op de energienota ingezet is om te kunnen verduurzamen. 
Is daarvan ook sprake in deze afspraken? Want als dat niet zo is, zit er een te 
grote onrendabele top op. 

• Woonbond: Dit slaat aan op de twee bullets hieraan voorafgaand en gaat over 
warmteaansluitingen die in de komende drie jaar worden gerealiseerd. Er wordt 
getracht obstakels in de huidige wetgeving weg te nemen zodat het voor 
huurders woonlastenneutraal blijft. 

• UvW vraagt of er afstemming kan worden gezocht met het Programmabureau 
Aquathermie. 

• Er is geen bezwaar hiertegen. Het verzoek aan UvW is hier een stuk tekst voor 
aan te leveren. 

• NVDE beveelt aan om aan te sluiten bij de arrangementen. Het sluit ook aan bij 
de innovatieagenda van DPI. 

C1.3.6 Nieuwbouw nu al aardgas vrii  
Reacties 
• Stroomversnelling: Het financieren van iets waarop geen prestatiegarantie 

wordt gegeven is een financieel risico voor de investeerder. Het verzoek is om 
bij de bullet in regel 664 toe te voegen dat NEF naast de bewoner staat als het 
gaat om de eis van een energieprestatievergoeding van degene die het product 
maakt, voor het in aanmerking komen van een financiering. 

C1.3.7 Normering en opschaling verduurzaming utiliteitsbouw  
Reacties 
• Zorg, sport en onderwijs is blij met het serieus nemen van de routekaarten. 
• Zorg, sport en onderwijs heeft schriftelijk een aantal reacties ingediend. 

- Reacties van participanten zijn in de tekst niet meegenomen. 
Snelheid en samenhang worden gemist. 
Er wordt nu dwingend opgelegd dat de streefnorm gehaald moet 
worden. Veel beter is om met sectoren in overleg te treden en te vragen 
waarom de norm niet wordt gehaald. 
Er dient een SMART oplossing gevonden te worden voor de 
administratieve lasten. 

- De verwachting is dat het voldoen aan de eisen leidt tot een enorme 
kostenpost. 

- Wat voor functie heeft de RES en hoe verhoudt zich dat tot de 
provincies? 

• UNETO-VNI: Van een dwingende norm is pas sprake als uit de evaluatie in 2025 
blijkt dat er substantieel van de koers wordt afgeweken met betrekking tot het 
streefdoel van 1 Mton. Op basis van de Europese wetgeving loopt Nederland 
achter omdat er voldoende wordt gehandhaafd. De set van gemaakte afspraken 
biedt handelingsperspectief voor partijen als het gaat om flexibiliteit en 
coulance. Er is met veel factoren rekening gehouden. 

• Het Rijk merkt op dat er bij de bullets tussen regel 762 - 787 veel nieuwe tekst 
staat. Daarop zijn nog veel op- en aanmerkingen met betrekking tot: 

- Check bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. 
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- Aanvullende financiële instrumenten voor utiliteitspartijen zijn niet aan 
de orde. 

- Communicatie en campagne. 
- Bekostigingssystematiek. Een kosteneffectieve transitie wordt mogelijk 

gemaakt zonder tussennorm. Er wordt vertrouwd op routekaarten onder 
een aantal condities. Daarnaast moeten zaken gaan lopen via een vorm 
van beprijzing en bekostiging. 

• Dit wordt op 28 november in de werkgroep meegenomen. 

C.1.3.8 Meer duurzame warmte  
Reacties 
• NVDE: In regel 831 voorzichtig zijn met het woord 'ruim' in verband met 

economisch potentieel. 
NVDE: In regel 882 wordt gesproken over uitfaseren biomassa en in regel 911 
wordt biomassa beschouwd als back-up. Het voorstel is om biomassa niet uit te 
faseren maar anders in te zetten als back-up. 

• Stroomversnelling reageert schriftelijk maar heeft ook een paar opmerkingen. 
Als wordt gesproken over duurzame warmte, moet daarnaast worden gesproken 
over een level playing field bij warmtedragers. Er is een belangrijk verschil 
tussen verschillende energiedragers in de CO2-belasting op uitstoot. Het 
verzoek is in de tekst op te nemen dat alle energiedragers gelijk worden 
behandeld en dat er een CO2  gerelateerde energiebelasting op warmte komt dat 
regulerend kan werken als het gaat om keuzes die worden gemaakt. 

• Stroomversnelling vraagt wat precies de voorwaarden zijn van de Startmotor. 
• In het stuk wordt niets opgenomen over een nieuwe CO2-belasting. Dit past niet 

binnen deze tafel. 
• Milieudefensie maakt een voorbehoud met betrekking tot de inzet van biomassa. 

Hier kan niet mee worden ingestemd voordat er heldere afspraken zijn omtrent 
duurzaamheid. 

• Energiebedrijven wil net als Stroomversnelling een zin toevoegen over de 
Startmotor. 

• Energiebedrijven: Door wie wordt een eventuele onrendabele top gedekt in 
regel 854? Deze vraag heeft een relatie met regel 876. De formulering van deze 
zin is ten opzichte van daarboven genoemde sectorafspraken nogal vrijblijvend. 
Voorgesteld wordt de zin te vervangen door: 'Het Rijk zorgt in samenspraak met 
de sector dat de SDE beschikbaar komt voor warmtebronnen, zodat afgesproken 
doelen worden gehaald'. 

• Energiebedrijven: Bij regel 861 'Het Rijk en de sector ...' 
• Energiebedrijven: De formulering in regel 883 concretiseren. 
• Het Rijk: Aanvullend bij regel 854. De inzet zou moeten zijn om hier groei te 

laten realiseren en mede afhankelijk te laten zijn van de mate waarin de 
onrendabele top wordt verlaagd. 

• Het gaat hier om de onrendabele top welke door SDE wordt betaald. 
• Het Rijk merkt bij regel 888 op dat elektriciteit niet anders wordt gewaardeerd. 

Hiervoor komt een nieuw tekstvoorstel. 

5. Vervolgafspraken 
De voorzitter geeft aan dat er in de komende tijd wordt gewerkt aan het aanpassen van 
de tekst. De komende twee weken moet een aantal gesprekken in het kader van deze 
tafel nog worden gevoerd. Het gaat dan om de punten: 
• financiering (toevoegingen aan instrumentenpalet en het nodig zijn van 

maatwerk bij leningen); 
• welke kant gaat het op met betrekking tot subsidie dan wel energiebelasting; 
• warmtenetten, EZK neemt hierin de regie; 
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• EZK en Aedes ronden afspraken af over structurele financiering en financiering 
met betrekking tot de Startmotor; 

• maken van procesafspraken financiering van de gemeentes; 
• in een aantal werkgroepen worden nog teksten verbeterd namelijk, de 

Startmotor en de Utiliteitsbouw. 

De vergadering van 4 december komt te vervallen. De vergaderingen van 11 en 
18 december blijven staan. De vergadering van 11 december wordt verlengd met een 
uur. 

6. Rondvraag en afsluiting 
Bouwend Nederland vraagt hoe inzicht wordt verkregen in de verschillende 
afhankelijkheden in de tekst. 
De voorzitter legt uit dat gemaakte afspraken hard zijn. PBL heeft afhankelijkheden 
opgenomen in het model. 
NVDE vraagt nog een synchronisatieslag te maken met de diverse platforms. NVDE 
maakt hiervoor een tekstsuggestie. 

De voorzitter sluit de vergadering om 18.45 uur en dankt de aanwezigen voor hun 
bijdragen. 
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(VNG),  (Woonbond), Chris Kuijpers 
(Rijk),  (Warmtebedrijven),  
(Aedes),  (Triodos),  (IPO),  

 (Bouwend Nederland),  
(Bouwagenda),  (Rijk),  

	

t. 	 (BRIGHT),  (UNETO-VNI), 
broll 	 f.,_  (Netbeheer Nederland),  

	

Tth 11 	 A14,4 -e 	 ,  (Netbeheer Nederland), 
 (Onderwijs)  (Energiebedrijven) 

Secretariaat: 

Afwezig: 

,  en  

 (Geothermiesector),  (IPO), 
 (Bouwagenda) 

Notulist: 	  (Het Notuleercentrum) 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 15.05 uur en deelt mee dat de nog onder 
voorbehoud geplande vergadering op 18 december 2018 definitief gehouden zal 
worden van 15:00 tot 19:00 uur. Dan zal ook de minister aanschuiven om terug te 
koppelen uit het cockpit-overleg. Op 21 december 2018 om 15:00 uur zal Ed 
Nijpels, namens de vijf tafels van het Klimaatberaad, het Klimaatakkoord aan 
minister Wiebes overhandigen. Dit zal doorgerekend worden en rond 
21 februari 2019 zal het kabinet een bijeenkomst organiseren voor alle partijen 
voor ondertekening van het Klimaatakkoord. Op 17 december 2018 zal het 
zogenaamde cockpit-overleg gehouden worden. Daar zullen de knopen doorgehakt 
worden die bij de diverse tafels naar boven zijn gekomen. Voor de sectortafel 
gebouwde omgeving is dat de onrendabele top van de verbouwing. Deze kan door 
kostenreductie afnemen tot circa € 625 miljoen. Daar is bij inbegrepen dat voor elke 
particulier de mogelijkheid bestaat om een financiering van 15 jaar tegen een rente 
van 3% te krijgen. Daarnaast kan er ook nog met energiebelasting geschoven 
worden waardoor er uiteindelijk een gat van € 150 miljoen overblijft. De boodschap 
van de sectortafel gebouwde omgeving zal zijn dat de 3,4 Mton CO2 reductie in 
2030 mogelijk is, maar als men niet wil dat de burgers een onacceptabel hoge 
rekening krijgen, dan is er nog € 150 miljoen per jaar structureel nodig. De 
renovatieversneller kan tot verdere kostendaling leiden en als het gat van € 150 
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miljoen gedicht kan worden, dan zijn partijen bereid om te beginnen. Hij benadrukt 
dat de onrendabele top zowel voor utiliteitsbouw als voor koopwoningen is en dat er 
bij de utiliteitsbouw geen keus is, maar dat dit gewoon moet gebeuren. 

De  zegt dat de haalbaarheid in de utiliteitsbouw essentieel is, 
want anders zal daarin niet wordt geïnvesteerd. 

 zegt dat, voordat zij akkoord kan gaan met de teksten, de 
gevolgen voor de utiliteitsbouw wat haar betreft eerst berekend moeten worden. 

De voorzitter meldt dat de heer Chris Kuijpers hierover gesproken heeft en dat dat 
geaccommodeerd kan worden. 

De heer  vraagt of de € 150 miljoen geldt voor de hele periode tot 
2030. 

De voorzitter bevestigt dat. 

De  vraagt naar het dekkingsvoorstel dat is afgesproken. 

De voorzitter zegt dat de EIA mogelijk een financieringsinstrument kan zijn dat het 
gat kan dichten. Hij heeft er veel vertrouwen in dat het financieel gaat lukken en 
dat men kan starten, maar als de politiek volgende week niet bereid is om het te 
doen, dan moet er namens de sectortafel gebouwde omgeving worden aangegeven 
dat de ambitie niet gehaald kan worden. 

 vraagt wat er gebeurt als tijdens de rit blijkt dat het toch 
niet lukt. 

De voorzitter geeft aan dat men aan het kabinet zal aangeven dat het om de lange 
termijn, dus tot 2030, gaat. 

De  is sceptisch en vraagt zich af of het binnen nu en volgende week 
lukt om een voorstel neer te leggen. 

2. Verslag 27 november 2018 (KA-G0/88) 
Tekstueel en naar aanleiding van: 

Blz. 7: De  heeft zelf een tekst aangeleverd, maar daarin stond een 
fout: het woord 'hypotheekrente differentiatie' moet zijn 'hypotheek 
ruimtedifferentiatie'. 

Blz. 9: De  vraagt hoe het zit met de warmtenetten. De voorzitter verwijst 
in dat kader naar de wetgevingsagenda. 

Blz. 12:  zegt dat de routekaarten nog bekeken zouden worden. 
Vanwege de strakke formulering, voelt zij onvoldoende ruimte. 

Het verslag wordt met inachtneming van de wijzigingen vastgesteld. 
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Afspraken Gebouwde omgeving 2.0 (KA-GO/89) 
Algemeen  
• In de bijeenkomst van volgende week zal de stofkam door de tekst gehaald zal 

worden. Hij verzoekt de aanwezigen zich vanmiddag te concentreren op zaken 
waarvan inhoudelijk nog iets gewijzigd moet worden. 

C1.1 Visie 2050  
C1.2 Opgave en ambitie 2030  
C1.3 Aanpak sectorakkoord gebouwde omgeving  
C1.3.1 Ooschaling en kostenreductie mogelijk maken: arrangementen en  
standaarden  

De voorzitter geeft aan dat het bij C1.3 om een nieuwe, door hemzelf geschreven 
paragraaf gaat. Een forse kostendaling en gunstige financiering zorgen ervoor dat 
de top van de verbouwing wordt verminderd. Hiervoor zijn instrumenten nodig als 
subsidie of energiebelasting. Voor de utiliteitsbouw geldt een andere benadering. 

Reacties: 
• Onderwijs is tevreden over de tekst en geeft complimenten aan de opstellers. 

Men wil wel graag dat de termijnen op elkaar afgestemd worden, zowel op het 
gebied van coherentie, kennis- en innovatie platforms en de 
wetgevingsagenda's. 

• Zorg en sport sluit aan bij de complimenten, maar roept op de zorg niet te 
vergeten; zij heeft de indruk dat het nu alleen om woningen gaat. Zij wil ook 
dat de routekaart nog bekeken worden en vindt dat hier te strak beschreven 
staat waardoor er geen ruimte is. 

• Stroomversnelling vindt de term CO2-arm niet goed, omdat dit een 
ongedefinieerde term is. 

• NVDE stelt voor een definitielijstje toe te voegen. 
• Energiebedrijven vraagt over de woonlasten of dit geldt tot 2030, of dat 

wellicht verzacht kan worden en of er subsidie komt voor koopwoningen, zodat 
men geen extra geld kwijt is. 

• VEH: voor oudere woningen is nul op de meter lastiger dan voor nieuwe 
woningen. Wellicht kan in regel 34-35 vermeld worden dat dit voor het 
overgrote deel van de huiseigenaren moet gelden. 

• De Woonbond hoe zit het met het draagvlak? 70% draagvlak is een goede basis 
om vertrouwen te genereren. Waarschijnlijk worden de onderhandelingen over 
het sociale huurakkoord hervat. 

• VNG: Er zijn twee varianten waarom mensen afwijken, namelijk lifestyle en 
woning. 

• Bouwend Nederland: Gaat het nu om opschaling of om kostenreductie. 
Vraagbundeling en aanbodbundeling zouden hand in hand moeten gaan. De 
suggesties voor regel 91-94 en 117-120 zullen nog schriftelijk worden 
aangeleverd. 
De VNG voegt aan regel 110 toe dat het ook gaat over de warmtenetten en 
warmtebronnen. Met betrekking tot regel 159-160 kan men beter teruggaan 
van de standaard naar de leidraad, want de leidraad is een goede basis voor de 
gemeente. 

• Aedes deelt deze denkrichting niet. 
• NVDE: Er moet uitgegaan worden van middentemperaturen. Voeg aan regel 

148 toe "de noodzakelijke volumegroei ". 
• Stroomversnelling: Is de opsomming bij regel 225-227 indicatief? Bij regel 

240-245, spijtvrije verbouwingen, moet toegevoegd worden "geschikt maken 
voor lagere temperaturen". Als dat niet kan, dan moet de term "spijtvrije 
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verbouwingen" uitgelegd worden in de verklarende woordenlijst. Vervang bij 
regel 200 de diverse namen van websites door "digitaal platform" en trek 
commerciële en onafhankelijke platforms uit elkaar. 

• KEK: trek het gelijk met de uitvoering van de wijkaanpak. Men spreekt graag 
nog met de  over uniformering en de standaard. De praktische 
implicaties van het op deze manier opschuiven, kunnen erg groot zijn en 
daarom zou daar nog eens kritisch naar gekeken moeten worden. 

• Bouwend Nederland: Eenduidigheid van de platforms is noodzakelijk. Bekijk de 
alinea over de wijkaanpak nog eens goed. 

• De VNG: Op regel 183 staat de kostentoedeling, maar tot wanneer is dat? 
• Bouwagenda: Het gaat erom hoe je particuliere woningeigenaren kunt 

ontzorgen. 
• Energiebedrijven: Graag aan regel 96, 98 en 99 toevoegen: "ook individueel 

kunnen woningeigenaren verleid worden". 
• UNETO-VNI: Arbeidsmarkt en scholing zijn content met de tekst. Aan regel 233 

moet "nationale" toegevoegd worden; dit voorstel wordt nog schriftelijk 
aangeleverd. 

• VEH in regel 188 moet "tezamen met" zijn "in afstemming met". Tevens 
dient de tekst "onderdeel hiervan is dat de ACM de mededinging regelt" te 
worden toegevoegd. Aan regel 249 moet toegevoegd worden: "de 
standaard wordt gebaseerd op bouwkundige en technische mogelijkheden". 
In regel 300 graag de zin "passend binnen EU-regelgeving" schrappen. 

• De Woonbond is ertegen dat er een standaard komt voor alleen huurwoningen. 
met betrekking tot regel 267 is het belangrijk dat alle relevante partijen aan 
tafel zitten. Aan de normering moet altijd worden voldaan. 

• Aedes: Het woord "startmotor" staat op diverse plekken in de tekst. Als de 
financiering niet rond komt, dan moet de tekst daarop worden aangepast. 

• Het Rijk: om te voldoen aan een aantal randvoorwaarden moeten er zaken 
geregeld worden. Er wordt nog apart een afspraak gemaakt tussen het Rijk en 
Aedes. 

• IVBN: Er is een hoge normstelling en een grote hoeveelheid voor- en 
naoorlogse woningen kan niet voldoen aan de standaard van Aedes. 

• Energiebedrijven: Jammer dat rond regel 300 een groot deel van de tekst 
verdwenen is, want de monitoring tot 2024 is cruciaal. 

• VEH is tegen een cv ketelverbod, omdat veel woningen niet verwarmd kunnen 
worden met warmtepompen e.d. vanwege onder meer onvoldoende isolatie. 

• Het Rijk vraagt wat de renovatieversneller is. Suggestie: Voeg aan regel 
163-164 toe: "Wij gaan kijken en doen een verkenning op de uitvoerbaarheid, 
functie en effectiviteit." 

• Milieudefensie: Het is heel belangrijk voor huurders dat zij op een goed huis 
kunnen rekenen. 

• VNG: Voeg toe dat procesafspraken standaard met de wijkgerichte aanpak 
verbonden worden, want het maken van procesafspraken is nodig. 

• IVBN: Aan regel 275 dient het woord "zorgvuldig" toegevoegd te worden. Het is 
niet goed dat er bij het individuele huurdersbeleid allerlei langetermijnplannen 
zijn. 

X#1,0~1  
C1.3.2 Financiering van de verduurzaming van woningen en gebouwen  
De voorzitter merkt op dat toegevoegd dient te worden dat het Rijk samen met de 
SVN gaat kijken of er maatwerkleningen mogelijk zijn als mensen niet binnen de 
standaardleenvoorwaarden kunnen lenen. 

Reacties 
• Rijk: Maak dit stuk meer SMART. 



• Stroomversnelling: Het Rijk heeft allerlei alternatieven gevraagd voor de fiscale 
facilitering, maar die staan niet in het voorstel. 

• Triodos Bank: Er is een aantal situaties doorgerekend en daarbij is gebleken dat 
het bij de fiscale aftrek om slechts enkele euro's gaat. Er is veel commitment 
ontstaan, maar dat is nog niet genoeg. 

• Stroomversnelling: Verduurzaming heeft impact op de leenruimte die je krijgt. 
• Bouwend Nederland: Hoe zit het met het ontzorgingsconcept? 
• Energiebedrijven: Maak het stuk meer SMART; suggesties daarvoor worden nog 

toegezonden. Het is belangrijk dat de financiële constructies duidelijk worden. 
• Milieudefensie: In de op een na laatste regel dient het woord "gesprekken" 

vervangen te worden door "hypotheekadviezen". 

C1.3.3 Wegnemen onrendabele tm bedrijzen en subsidiëren  
Reacties 
• Bouwend Nederland vraagt naar de kostprijsverlagende fiscale maatregelen. Er 

zijn meerdere manieren om te subsidiëren en het is de vraag of PBL deze ook 
berekend heeft. 

• Aedes komt op een heel ander bedrag uit. Netto blijft er niet veel over. Er wordt 
bekeken wat er nog aan extra investeringen gedaan kan worden. De vormen 
van de subsidies staan nog niet in het stuk vermeld. 

• Bouwend Nederland wil de getallen nog narekenen. 
• Zorg en sport is het eens met de tekst op regel 991-993, maar mocht er nog 

een ander instrument nodig zijn, dan moet dat er komen. 
• Energiebedrijven: Mooi dat de 1 Mton gerealiseerd wordt, maar hoe zit het met 

de tweede en de derde EB-schijf?Q, k 

Pauze 

C1.3.4 Een wijkgerichte aanpak 
De voorzitter meldt dat er in het kader van de bijeenkomsten vorige keer, vanaf 
regel 748 een geheel nieuwe tekst is toegevoegd en hij vraagt aan de stakeholders 
van de warmtenetten wat zij daarvan vinden. 

Reacties 
• De VNG heeft veel waardering voor de tekst die een eind in de goede richting is. 

De uiteindelijke kosten voor de gebruiker zijn belangrijk, evenals de inzet van 
de bronnen In de regio. Bij D zou benadrukt kunnen worden dat er een 
aanslultplicht bestaat voor de warmtebedrijven en dat de kosten evenredig 
verdeeld worden. Bij E graag toevoegen "EZK onderzoekt". 

• IPO: Bij B, betaalbaarheid en concurrentie e.v., wordt de afspraak van voor de 
zomer wordt losgelaten en dat is voor het IPO niet acceptabel. 

• Warmtebedrijven sluiten zich aan bij de vorige spreker. 
• Netbeheer Nederland: Ad E: het is duidelijk dat er iets moet gebeuren; een 

suggestie zou zijn om de tekst "EZK onderzoekt of en op welke wijze dit 
geregeld moet worden" zou kunnen worden ingevoegd. 

• Stroomversnelling: Waarom staat er "aardgasvrij maken"? 
• De Woonbond: Het is lastig om mensen te overtuigen dat warmtenetten ook een 

economische oplossing zijn. Dat is belangrijk voor het draagvlak. 
• Aedes: Urgentie is belangrijk. Nu blijkt dat de nieuwe tekst niet acceptabel is, 

gaat men terug naar de wettelijke terugvaltekst. 
• Netbeheer Nederland betreurt dit, omdat men heel dicht bij een oplossing was. 
• EZK: Neernt het mee als huiswerk en neemt hierin verantwoordelijkheid. 
• Rijk: Er komt veel op het bordje van de gemeentes te liggen, maar alles heeft 

zijn prijs. 
• IPO heeft er alle vertrouwen in. 
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• UNETO-VNI: Regel 508: UNETO-VNI zou graag worden toegevoegd aan bij 
Stuurgroep ECW, omdat zij daaraan een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren. 
Unie van Waterschappen heeft diezelfde wens en vindt dat ook zij in de 
stuurgroep moeten zitten. 

• Netbeheer Nederland: Als de anderen dat willen, dan willen zij dat ook. 
• Unie van Waterschappen: Graag aquathermie toevoegen in de regels 473 en 

680; hierover zal nog een e-mail wordt toegezonden. 
• Rijk: Het is belangrijk dat de stuurgroep onafhankelijk is, zodat deze 

onafhankelijke adviezen kan geven. 
• NVDE: Wellicht kan er een expertisecentrum warmte worden opgericht 
• Rijk: Sluit zich daarbij aan. 
• EZK: Heeft voorkeur voor een kleine club. 
• Aedes: Mist in de regels 724, 740 en 741 de term "vollooprisico". Bij de tekst op 

regel 726-729 lijkt het alsof er een nieuw instrument is ontstaan. Hoe verhoudt 
zich dat tot alles wat er al is? 

• Warmtebedrijven in verband met het vollooprisico zijn er specifieke punten 
opgenomen. 

• Netbeheer Nederland: Sluit zich daarbij aan. Voor regel 722-725 komen zij met 
een nieuw tekstvoorstel. 

• NVDE: Vindt de tekst in regel 739 overbodig vanwege de vervolgtekst. 
• Netbeheer Nederland is van mening dat er verschil in de teksten zit; de een 

gaat over kosten en de andere over kostenverdeling. 
• Energiebedrijven zegt dat de warmtebedrijven invloed hebben op de 

warmtenetten. Aan regel 609-610 wil men graag toevoegen dat zij inzicht 
bieden in de maatschappelijke kosten en baten en in de kosten voor de 
eindgebruikers. 

• KEK: De participatieprincipes staan in het achterliggende stuk. 
• Energiebedrijven vinden dat onvoldoende. 
• De VNG: Dit stuk gaat niet echt over de participatiekant. Wellicht moet er nog 

een publieksvriendelijke variant worden gemaakt? 
• Energiebedrijven Waar zit de weerstand? 
• Milieudefensie: Wellicht kan er verwezen worden naar de participatie principes. 
• VEN: In regel 530 staat een feitelijke onjuistheid, omdat dit geen betrekking 

heeft op participatie. Suggestie: Voeg aan regel 568 het woord "wettelijk" toe. 
De positie van de burgers is te zwak, omdat de burger een besluit niet bij de 
bestuursrechter kan laten vernietigen. 

• VNG: Er is hierbij vanuit de Omgevingswet gewerkt. 
• Rijk: Vindt dat dit niet wettelijk geborgd moet worden. 
• Aedes: Vindt het beter dat dit niet wordt gedaan, want als je principes opneemt, 

dan kan een persoon naar de rechter toestappen. 
• Rijk: Biedt hulp aan, zodat men niet het effect krijgt waarvoor Aedes bang is. 
• KEK: Vraagt of het eerste punt in regel 561 nu blijft staan. 
• Netbeheer Nederland: In de nieuwe versie, 2.1, zitten aan regel 628 nieuwe 

privacyvraagstukken vast en daarom heeft men een nieuw tekstvoorstel. 
• IVBN is bang dat daarbij de AVG roet in het eten gooit. 
• Milieudefensie: In regel 571 graag praten over 'een ondersteuningsstructuur' 

i.p.v. over 'de ondersteuningsstructuur'. 
• Warmtebedrijven:  Wat is de experimenteerruimte van regel 708? 
• EZK: Dit gaat over de Omgevingswet en in bijna elke wet zit een dergelijk 

artikel. 	 :g 
• Bouwend Nederland: met betrekking tot regel 656-664 graag een concrete 

suggestie doen voor het leggen van een verband tussen vraagbundeling en 
vraagsturing. 
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C1.3.5 Een voortvarende start via de startmotor corporaties  
De voorzitter meldt dat er vanaf regel 836 een totaal nieuwe tekst is toegevoegd. 

Reacties 
• Bouwagenda: Wil de zin vanaf regel 837-840 'Ook 	in te zetten.' graag 

verwijderen. 
• NVDE: Wil met betrekking tot regel 814 toevoegen "met betrekking tot 

energiebesparing en individuele warmte en de warmte-aansluiting" 
• Bouwagenda: De werkgroep heeft die twee zaken bewust gesplitst. Vanuit de 

warmtebedrijven dacht men dat dit sneller zou gaan. 
• NVDE: De tekst is niet evenwichtig. 
• Aedes: Maakt hier bezwaar tegen omdat men in de semantiek blijft hangen. 
• De Woonbond: `Regel 821-825 is positief over de woonlasten neutraal. Over 

regel 815-825 denkt men dat de 100.000 niet wordt gehaald. Over regel 850 
zegt men dat de proef prima is, maar dat men zich wel moet realiseren dat dat 
alleen kan voor projecten die vooraan in de pijplijn zitten. 

C1.3.6 Nieuwbouw nu al aardgas vrij. 
Hierover is iedereen het eens. 

C1.3.7 Normering en opschaling verduurzaming utiliteitsbouw  
De voorzitter merkt op dat de tekst inhoudelijk niet hoeft te veranderen maar dat er 
wellicht wel scherpte toegevoegd moet worden. 

Reacties 
• UNETO-VNI: De tekst die er nu ligt is voor iedereen akkoord. 
• IVBN is bang voor een aanscherping van de tekst, want als het financieel niet 

haalbaar is, wil men niet gestraft worden met nog zwaardere wetgeving. De 
utiliteitsbouw mag niet geconfronteerd worden met cijfers die niet haalbaar zijn. 

• Rijk denkt dat wat er staat prima is. 

C.1.3.8 Meer duurzame warmte 

Reacties 
• Stroomversnelling: Er wordt weinig gezegd over de strategie voor 

verduurzaming. Hoe komen bronnen eruit te zien? Wat is de stok achter de deur 
als de doelstellingen niet behaald worden? Wat wordt bedoeld met de 
`elektrische boilers' in regel 1146? 

• Warmtebedrijven: Dat is power to heat. 
• NVDE: N.a.v. regel 1186, wat is de uiterste datum? Maak de geothermie s.v.p. 

SMART. 
• EZK: Er zal nog gekeken worden naar de SDE. 
• NVDE: Regel 1202: Er komt nog een tekstvoorstel. 
• Energiebedrijven het laatste haakje moet achter 'subsidie' worden gezet. met 

betrekking tot regel 1173 is het de vraag of er voldoende SDE-middelen 
beschikbaar zijn. 

• IPO: Regel 1200: Daar is nog weinig regelgeving voor. 

3. Notities Gebouwde omgeving (KA-GO/90; KA-GO/91; KA-GO/92) 
Dit punt wordt niet behandeld. 



De voorzitter sluit de vergadering om 19.10 uur en dankt de aanwezigen voor hun 
bijdrage. 

ig-2"2:54: 2 2 2 
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4. Vervolgafspraken 
De voorzitter verzoekt de evt. op- en aanmerkingen voor 12 december 2018 om 
12.00 uur aan te leveren. Hij zal proberen deze nog te verwerken en op dinsdag 18 
december 2018 om 15.00 uur wordt het document opnieuw besproken. Deze 
bijeenkomst wordt gehouden bij EZK - houd rekening met de veiligheidscontroles 
die daar zijn en de tijd die dat kost! 

5. Rondvraag en afsluiting 
Er zijn geen opmerkingen. 
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SER - KA - Sectortafel Gebouwde Omgeving 

18 december 2018, 15.00 - 18.45 uur 

Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag 

Diederik Samsom (voorzitter) 
 (zorg en sport),  

(NVDE),  (Stroomversnelling),  
 (KEK),  (Milieudefensie),  

 (UvW),  (PBL),  
 (VNG),  (Woonbond), Chris 

Kuijpers (Rijk),  (Rijk),  
 (Rijk),  (Warmtebedrijven),  
 (Aedes), Triodos),  

(IPO),  (Bouwend Nederland),  
(Bouwagenda),  (Netbeheer Nederland), 

 (Onderwijs)  
(Energiebedrijven),  (Netbeheer 
Nederland),  (UNETO-VNI),  
(Geothermiesector),  (NBNL),  

 (IVBN),  (VEH), 
 (Bouwagenda), gedeeltelijk. 

,151.1„ Kajsa 011ongren (minister BZK) 5 . 
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 (BRIGHT),  (IPO), 
 (VEH),  

(KEK), 
 (Het Notuleercentrum) 

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur en geeft aan dat hij ambieert om 
	k 

vanmiddag overeenstemming te bereiken over de totale tekst van het  
onderhandelingsakkoord van de sectortafel gebouwde omgeving. Er zal in hoog tempo 	- 
gewerkt worden. Allereerst zal de opdrachtgever, de minister van Binnenlandse Zaken 
Kajsa 011ongren, aan het woord komen naar aanleiding van overleg binnen het kabinet 

op maandagavond. fit ree da* váirtigokurtm 	 114-lifilitateriwW11 i$V4 MOOBItiali~t. 

De minister spreekt haar waardering uit voor alle inzet. Er staat volgens haar een stevig r'"--'" 
bouwwerk in de steigers, waarin simultaan geschaakt moet worden met de tafels, de 	11  'w  
coalitie en het kabinet. Intussen voltrekt het publieke debat zich parallel. Er zijn zorgen' 
van mensen en dat zijn vaak ook de zorgen van de politiek. De gebouwde omgeving 
raakt mensen in hun thuissituatie. Dat moet serieus genomen worden en ligt politiek 
gevoelig. Het is belangrijk dat mensen hun handelingsperspectief kunnen zien. Laat de 
transitie daarom een geleidelijk proces zijn, mensen kunnen niet morgen verplicht ro'---""' 
worden. 
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De minister somt de resultaten van het maandag gevoerde overleg op. 

• Het geheel van maatregelen moet gezien worden als nationaal programma. Er is 
€ 2 mrd beschikbaar via wijkgerichte aanpak. 

• Komende maanden zullen BZK en EZK zich buigen over de 
financieringsconstructie. Dat is onderdeel van het handelingsperspectief. 

• De fasering is belangrijk, stap voor stap of zoals in de Troonrede is verwoord 
`haalbaar en betaalbaar'. Kostenreductie en de startmotor van 100.000 woningen 
zijn overtuigende stappen. 

• Er is erkenning voor het extra werk dat op de gemeenten afkomt en tevens de 
erkenning dat daar extra middelen voor nodig zijn. Er is in overleg met de VNG € 
150 min beschikbaar in drie jaar. 

• De compensatie van de onrendabele top gaat geleidelijk via de schuif in de 
energiebeslasting. Er zijn twee varianten die doorgerekend moeten worden. A. 
gelijk 4 cent en vervolgens 1 cent per jaar of B. vanaf het begin jaarlijks 1 cent. 
Deze laatste variant kost geld. Daarnaast speelt de autonome trend dat de prijs 
van gas en elektra stijgt. Welk effect heeft dat op de business case? Is daardoor 
de basis al gewijzigd? 

• Het is vast besloten dat de 3,4 Mton CO2-reductie gehaald moet worden. 

 vraagt of de verlaging van de energiebelasting is meegenomen. De voorzitter 
beaamt dit, in beide varianten is dat de compensatie in de eerste jaren. De minister 
voegt toe dat hiermee de laagste inkomens kunnen worden bereikt. 

 had dezelfde vraag. 
 vraagt of er in de eerste periode is gerekend op subsidie. Dit is 

inderdaad het geval, deze kan bijvoorbeeld ingezet worden voor isolatie. 
 vraagt naar het proces. De minister antwoordt dat na twee rondes in de 

tafels het PBL de uitkomsten kan valideren. De voorzitter vervolgt dat het bouwwerk van 
de tafels de eerste stap is, waarna de uitkomsten van de doorrekening door het PBL 
hopelijk snel volgen. Mogelijk is een stap terug naar de politiek nodig en gaan de 
klimaattafels op een andere manier door. Met betrekking tot de financiële kant wisselt 
het per instrument of dit reeds voorzien is in de begroting, dan wel bij de VNG in het 
voorjaar aan bod komt of in de begrotingsonderhandelingen op tafel komt. 

 vraagt of de wijkaanpak staat. Dit is inderdaad het geval. 
 vraagt aandacht voor een goede verwoording van de 

uitvoeringslasten van de gemeente in de tekst. Ze refereert aan de vraag van  
 die 'de wig' impliceert. Bij dalende kosten ontstaat een betere business case, 

maar de vraag is of de wig wel wordt opgelost nu de lijnen van dalende kosten en 
betere business case elkaar op een later moment in de tijd kruisen. Een probleem 
ontstaat juist in wijken met lage inkomens. 
De minister antwoordt dat er overleg komt om het vertrouwen te winnen. Dit is overleg 
tussen het Rijk en medeoverheden. De onrendabele top moet goed worden 
doorgerekend. 

 constateert dat de top een berekening van gemiddelden is. Er is een 
verschil tussen wijken met all electric, hybride warmtepomp en warmtenet. De 
voorzitter beaamt dit en zegt dat er forse verschillen mogelijk zijn. De timing van de top 
kan ook anders lopen. Dit is op een later moment beter te beoordelen. De inzet is 
kostenreductie door innovatie en opschaling. De startmotor is het instrument om dit 
proces te versnellen en de systematiek te verbeteren. 

 vraagt of het kabinet vasthoudt aan het uitgangspunt van woonlasten en 
kwaliteit. Dit is inderdaad het geval. 

 vraagt of er een beeld is van de wijze waarop mensen die weinig aflossen 
de financiering kunnen rondkrijgen. 
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De minister antwoordt dat de financieringsconstructie juist voor deze groep interessant 
moet zijn. 

 benadrukt in verband met de utiliteitsbouw in de zorgsector, dat een 
ziekenhuis niet blindelings kan rekenen op zon en wind in energievoorziening. 
De minister ziet dit als een van de zaken die EZK in de gaten moet houden. Het kan niet 
zo zijn dat er belangrijke partijen in de zogenaamde trog (tussen twee sectortafels) 
vallen. 

 vindt dat de geloofwaardigheid onder druk komt te staan als men uitgaat 
van een 'reken je rijk'-scenario. 
De minister geeft aan dat de prijzen van gas en elektra stijgen. Het is aan het PBL om 
die autonome ontwikkeling te duiden, zodat zekerheid verkregen wordt over het effect. 
Het PBL zal een opdrachtbrief van EZK krijgen. 

De minister verlaat de vergadering.J!'- 	t--g. 

Paragraaf C1.3.3. uit het akkoord wordt apart uitgedeeld. De kern is: 
• De onrendabele top moet verdwijnen. 	 tW1,:aniiji9i4 
• De ISDE subsidie loopt tot 2030 in plaats van dat deze eerder stopt. j',  r1 4ik‘ir2"7-7 ,Va1/1 
• Er is een korting op de verhuurderheffing. 	 rei-  9 
• Er is nu C 50 mln per jaar beschikbaar gedurende vier jaar voor verhuurders om Mg 

verduurzaming te realiseren. 	 104' 
• Voor de wijkaanpak is C 100 mln per jaar beschikbaar tot en met 2021. ffeks'~-4  ejt 1 

isoutit~k, 	 5~~ logg~o~ *ir. ~uw-aak.. 
 vraagt of de voorzitter verwacht dat er 50% verwarming met 	.4%9F•wjg.tirtmg• 

warmtepomp gerealiseerd zal zijn in de periode tot 2030. 	 Ah» 	 ' L  

 zegt dat 50% te hoog is ingeschat. Zelfs als woningequivalenten in de z1190171 ' 	L  
utiliteltsbouwen worden meegenomen.  vraagt of het onhaalbaar is 
volgens de warmtesector.  reageert dat er voor een goede uitkomst wel 	'‘'Mg. 
een uitgangspunt nodig is voor de bronnenmix.  meldt dat er verschillende 	44i 
scenario's zijn die uitkomen op verschillende tonnen. De zin 'als uit berekening blijkt dat • - Ot. 
aanvullend instrumentarium nodig is om tot 3,5 Mton te komen' is cruciaal. 	 di 
De NVDE wenst de verhouding van 50/25/25 voor de bronnenmix.  

tympen' herkent zich erin. 	 i>tCf  
4~~~-134iiim-~ 	/f40-4. ”41004~~~ ~1~4etm " 	. 

 geeft aan dat isolatie kan helpen met betrekking tot de onrendabele top. 
Het wordt spannend hoe het in de tijd zal gaan verlopen. PBL zou gevraagd kunnen 	nves0- 
worden om de onrendabele top te duiden. De voorzitter wil de ambtenaren liever meer -`Mak 

o 	 vrijheid geven om te schuiven met de onrendabele top. Het Rijk beaamt dat men ervoor 	4151 

moet waken om er te veel in te stoppen waardoor men z'n eigen uitkomsten berekent. 
 benadrukt dat het essentieel is om het planbureau goed te vertellen wat 41-'4! 

het moet doorrekenen. 4154~iiè-Lsiák,iime.--iramt iáe, 	 _ 
1«,.; P"- 

 constateert dat het kabinet dingen is overeengekomen en vraagt of dit bij de '1VT 
tafel ook het geval is. Hij onderschrijft dat hetgeen op de sectortafel ligt bijdraagt en 	,rra.irl 
zijn achterban kan het dragen, maar het is niet per se hun mix. Hij komt het dus niet ,'.gx-fitat 
overeen.  remt de discussie door aan te geven dat de aanwezigen in Oitorp1W 
algemeenheid dit akkoord kunnen dragen.  voegt toe dat hij ervan 	tr;ijoug 
uitgaat dat teruggekoppeld wordt indien PBL de aanname van de mix niet realistisch ^̂ 
vindt..  vraagt wat er naar PBL gaat en wat er berekend wordt. De voorzitter 
zal hierover na de vergadering nog met hem spreken. 	 .14L1. 

 vindt de verhouding wel een relevant startpunt, bovendien moeten r'--41>Y-Ïiing Ittw 
nieuwbouw en utiliteitsbouw ook meegenomen worden. In de toets moet ook naar de 	4110 
integrale kosten gekeken worden. De voorzitter geeft aan dat dit over meningen gaat.ik 	?nl 
Duurzame warmte moet en het gaat over maatschappelijke kosten. Die omvatten de Ixotz ria 
onrendabele top en integrale kosten. De maandlasten betreffen de operationele kosten '11 
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van de maatschappij.  noemt nog de verschillen in rendabele top tussen 
warmtenetten en warmtepompen. Dat verschil wordt volgens de voorzitter verrekend. 

 vindt de term verhuurders in r. 402 te algemeen. Het gaat om grotere 
professionele verhuurders. Hij zoekt de schaalstap, omdat wat hem betreft individuele 
huurders hiervan uitgesloten zijn. De voorzitter pleit ervoor verhuurders hier in zijn 
algemeenheid te laten staan. 

 meent dat de doorrekening essentieel is om akkoord te kunnen geven. De 
voorzitter reageert dat dit voor iedereen geldt en dat hier sprake is van een kip-en-ei 
verhaal, omdat PBL pas gaat rekenen nadat er een onderhandelingsakkoord is.  

 vindt de omschrijving 'wij komen overeen' te ver gaan. Het gaat om een 
lastenneutrale EB-verschuiving. De voorzitter geeft aan dat in de tekst zichtbaar is dat 
de schuif gemiddeld lastenneutraal is. De opslag duurzame energie (ODE) zit in het 
basispad en is een lastenverzwaring van het kabinet. Ais er een andere lastenverdeling 
uitkomt bij PBL dan kan elke partij aan tafel aan de bel trekken. 

Tekstaanpassingen in paragraaf C1.3.3 ten opzichte van de losse A4. 
Kop: toevoegen na ...subsidiëren: woningbouw 
r. 390/391 Schrappen zin: 'Maar ook...zien'. 
r. 396/397 Vervangen 'Partijen...instrumenten' door: 'Partijen spreken af dat de 
volgende beprijzings- en subsidie instrumenten worden ingezet.' 
r. 402 Vervangen: 'woningbouwcorporaties' door 'verhuurders'. 
r. 406 Aanvullen na ...varianten: van een lastenneutrale schuif in de EB vanaf 2020 tot 
en met 2029. 
r. 421 Vervangen 'van 50% warmtenetten' door: '...van ongeveer 50% warmtenetten...' 
r. 422 Toevoegen na '...nodig is': om de doelstelling van 3.4 Mton te halen, dan zullen ... 

 concludeert dat er veel punten op tafel zijn gekomen en dat dit niet allemaal als 
input naar het PBL kan. Echter over de aannames moet aan tafel wel overeenstemming 
zijn. De voorzitter antwoordt dat de technische briefing van het PBL reeds achter de rug 
is en dat dit geen onderwerp voor de onderhandelingstafel is. 

 vraagt naar de uitwerking van de financiering en  
mist de utiliteitsbouw. De voorzitter geeft aan dat aan beide onderwerpen een paragraaf 
In het onderhandelingsakkoord is gewijd. Dat maakt het totaal sluitend. 

 benadrukt dat er evenwicht moet zijn om kostenreductie te realiseren. Waar 
gaat de particuliere woningeigenaar geld vandaan krijgen? 
De Unie van Waterschappen vraagt hier aandacht voor de collectieve voorziening. 

 adviseert een dialoog te organiseren. Het onderhandelingsakkoord is een 
jas die nog piept en kraakt, niet iedereen voelt zich senang. Het PBL stemt hiermee in. 
Ook  is sceptisch of het aanpassen van 300.000 woningen gaat lukken. Hij 
stelt daarom voor een reservelijstje aan het PBL mee te geven. Door middel van 
normeren is hetgeen onrendabel is rendabel te maken. De voorzitter reageert dat het 
instrument normering nog niet is aangeraakt, het wordt dan gewoon meer geld. 
Het Rijk geeft aan dat er twee processen zijn. De onrendabele top, deze is te 
financieren. Daarnaast het realiseren van maatschappelijk draagvlak. Volgens de 
voorzitter is er een proces in gang gezet dat de realiteit verandert en hopelijk pakt dat 
positief uit. 

 gaat in op de praktijk. Als VNG in 2021 wijken aanwijst moet bekend 
zijn voor welke wijken dit scenario uitkomt of niet. Het staat er nu als voorwaarde en 
dat is niet comfortabel. Zij vraagt zich af hoe de financiële posten voldoende kunnen zijn 
om dit op te lossen en wat echt nieuw is toegevoegd aan middelen. De voorzitter 
antwoordt dat er ongeveer € 200 min nieuw bijgekomen is. Het PBL zal laten zien of het 
genoeg is. Vervolgens wil  graag weten of hybride waterpompen 
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gezien worden als tussen- of eindstation. De voorzitter antwoordt dat deze kunnen 
blijven als ze op duurzaam gas werken. De isolatienorm is bij een hybride warmtepomp 
cruciaal. 

De tekst van het gehele slotakkoord wordt vervolgens pagina voor pagina doorgenomen. 
Pagina 6 staat op een inlegvel, waarop de nieuwe tekst geel gemarkeerd is. In verband 
met de regelnummering van het gehele document is deze niet tussengevoegd. 	 r, 

 merkt in het algemeen op dat daar waar lijstjes met partijen genoemd 
staan, Stroomversnelling er niet tussen staat terwijl dit wel een expert partij is op dit 
onderwerp. 

• ïl 	 _ • 

r.34  verzoekt overal waar het om de tender gaat consequent bundeling 
van vraag en aanbod te benoemen. De voorzitter antwoordt dat omwille van de 
leesbaarheid niet overal dubbele bewoordingen worden gebruikt. 

r.64  verzoekt om toe te voegen na '...niet stijgen': 'ook niet voor de first 
movers'. 	e4 
r.65  vraagt of dit over de corporaties gaat. Dit is inderdaad het geval. t-4  

 maakt de opmerking dat biomassa altijd nodig is om piekmomenten op te 
vangen.  vult nog aan dat DSE-warmtebronnen, biochemie en geothermie in het 
stuk niet meer voorkomen. 

r.68  verzoekt om toe te voegen: Over hoe flinke kostenreducties... 
r.117  verzoekt om te wijzigen: 'verduurzaming' in `gebouwgebonden 
maatregelen' 
r.132/133  verzoekt om toe te voegen bij leveringszekerheid: 
Financierbaarheid, haalbaarheid en leveringszekerheid van maatregelen... 
r.133  verzoekt om te wijzigen: 'uitgangspunt' in 'voorwaarde'. 
r.172-175  verzoekt om te schrappen: 'Een verbouwing 
tot...overdrachtsbelasting zal worden verkend.' Er is reeds afgesproken dat het Ministerie 
van Financiën gaat verkennen. 	

, 

r.190  vraagt wie de marktpartijen zijn. Deze staan in het 0111~11 1111 
achtergronddocument. 	 -X40.4:1440*-~ ,41411i 4A4~1~110 1,11040 V 

r.194  vraagt om te vervangen: 'pakketten' door 'arrangementen'. 1,41134-iitgr< 
r.201  vraagt om toe te voegen bij 'belangen': '...tezamen met 
belangenorganisaties en betrokken overheden...' 	 t4ihtt 
r.211  verzoekt om te schrappen: 'Betrokken...platform.' 	fivimo 
r.214  verzoekt om te vervangen: 'het digitale platform' door 'een 
digitaal platform'. 14ffiki3 	 iáfi;•=i 4-árik.á iritypié#»,~ 	is~iikeálititi 	,50414t 
r.221  vraagt of er een keurmerk is of komt. De voorzitter antwoordt dat itwbitgls: 
hij het liefst zou zien dat de kwalitatieve eisen bij een bestaand keurmerk worden 	 tiljt 
ondergebracht. 	 I 
r.257-259  merkt op dat dit ook meegenomen moet worden bij de 
evaluatie. De standaard kan grondslag zijn voor subsidies. Ir., 4t-D 0444 

ren~"  ffl 	a~, 	 k tbig4  
Pagina 6 wordt gewijzigd aan de hand van een nieuwe tekst die maandagavond aan de 
deelnemers is toegezonden. Deze tekst is geel gemarkeerd. 
Afspraak 6&7:  heeft principieel bezwaar tegen een separate normstelling. 
Afspraken kan wel als term gebruikt worden. 	 '1!-J,:oge 'T 
r.274  vraagt om de effectiviteit te evalueren voor alle bestaande 
woningen. 
r.283  merkt op dat een norm een van buitenaf opgelegde verplichting is, 
terwijl in de tekst een vrijwillige verbintenis wordt bedoeld. 
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r.287  vraagt om 'eisen' te vervangen door 'standaarden' 
r.299 Rijk en Aedes maken afspraken zoals uitgevoerd in de bijlage. 
r.308-310 De 'overeengekomen' moet zijn 'de over een te komen'. 

 merkt op dat het tijdstip van een verbouwing afhangt van natuurlijke 
momenten. 

Vanaf pagina 7 wordt het onderhandelingsakkoord document weer gevolgd. 

r.322  wil een tijdpad toevoegen: 'niet eerder dan 2030'.  is het 
hier niet mee eens. Hij wil eerder aanscherpen.  meent dat een jaartal 
niet bepalend mag zijn. Compromistekst: '...passend binnen EU-regelgeving en na 2025.' 
r.343  vraagt om een datum toe te voegen: 1 juli 2019. 
r.344  vraagt om toe te voegen bij vrijwillige: '...zorgplichtaspecten zodat 
ook vrijwillige erfpacht kan...' 
r.365  vraagt om toe te voegen bij vervolgens: '...zodat vervolgens 
expertise van...'. 
r.367  vraagt de garantie dat dit ook voor individuele particuliere 
gebouweigenaren beschikbaar is. 
r.373 'Partijen spreken af' vervangen door 'Partijen streven naar'. 
r.380  merkt op dat een EPA-advies een kostenpost is die doorberekend 
wordt in de taxatieprijs. De voorzitter ziet dat als marktwerking. 
r.483  verzoekt om te schrappen bij beelden: '...regionale afspraken 
over...' 
r.494  ziet ter hoogte van 494 graag een toevoeging die iets omschrijft als 'de 
winkel is open tijdens verbouwing'. De voorzitter formuleert dit door in r.492 toe te 
voegen: '...beschikbaar komt voor de regio's, zodat stilstand in de uitvoering van de 
bestaande afspraken wordt voorkomen.' 
r.535 vraagt om te vervangen: '...hebben mogelijk zitting...' door '...hebben 
in ieder geval zitting...'. 
r.541  vraagt of opleveringdatum eerder dan september 2019 gezet kan 
worden. De voorzitter antwoordt dat dit niet kan. 
r.610  vraagt om toe te voegen na Aedes: '...Aedes en Energie Samen.'. 
r.610  vraagt om toe te voegen bij gebruikers: '...eigenaars, gebruikers 
en/of bewoners.' 
r.611  verzoekt om te schrappen: 'door participatiemogelijkheden'. 
r.629  ziet graag toegevoegd dat gemeenten twee jaar nodig hebben 
voor het traject omgevingsvergunning. 
r.648  vraagt om toe te voegen bij isoleren: 'gericht op het isoleren en 
aardgasvrij maken...' 

 meldt dat VNG moeite heeft met de combinatie van aardgasvrij 
maken en de hybridepomp. Het bijt elkaar. Ook  heeft moeite met 'aardgasvrij 
maken'. 
r.692  noemt de tekst: 'Het loket voorziet...gebouweigenaar één loket 
heeft'. Dit is te specifiek voor wat er de afgelopen vier jaar is besproken.  
vraagt of hier commercieel wordt vermengd met VNG en  meent dat er veel 
tijd gestoken is in te weinig munitie. De voorzitter geeft aan dat gemeenten zich 
bezighouden met collectieve oplossingen, zij richten zich met warmtenetten in een 
wijkgerichte aanpak op aardgasvrije wijken. Daarnaast worden particulieren verleid om 
over te stappen. 
r.702  vraagt om toe te voegen aan daarbij: 'Om daarbij te komen tot ...' 
r.704  vraagt om te wijzigen: 'het digitale platform' in 'een digitaal 
platform'. 
r.784  wil onevenredig delen in collectieve kosten voorkomen. 
r.775  vraagt om aanvullend te vervangen door daarbij: 'Het Rijk zorgt er 
daarbij voor...'. 
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r.776  vraagt om toe te voegen: (laten): bij '...aardgasnet te (laten) 
realiseren...'. 

 merkt bij pagina 16 op dat er morgen bestuurlijk overleg is. Er is met 
betrekking tot dit overleg een brief van IPO naar de ministers gestuurd met het verzoek 
de budgetten voor IPO/VNG vast te leggen. .~-~4~111~ 
r.827 typefout: het jaartal 2021 moet zijn 2022. 
r.833  vraagt hoe Aedes individuele eigenaren in de wijk ook gaat 
meenemen.  antwoordt dat men van start gaat met wat kan en wie van de 
individuele eigenaren mee wil met de flow kan dat doen. Bepalend is dat men het tempo 
erin wil houden. 
r.913 typefout: 'Het Rijk onderzoek...' moet zijn: 'Het Rijk onderzoekt...'.  
r.1034  vraagt om toe te voegen: 'nodig worden bijgestuurd, waarbij 
gestreefd wordt naar zo weinig mogelijk regeldruk.' 
r.1035  mist termijnen zoals doorlooptijden. De voorzitter zegt dat dit 
aan deze tafel geen discussiepunt is.  voegt toe dat elders al over 
harmonisatie wordt gesproken. Na '...bijgestuurd' toevoegen: 'Partijen hebben de 
ambitie om verschillende termijnen en doorlooptijden op elkaar af te stemmen.' 
r.1043 De algemene opmerking wordt gemaakt dat er goed werk is gedaan. 
r.1081  voorziet dat extra financiering nodig kan zijn op het moment dat 
bij maatschappelijk vastgoed het 'natuurlijke moment' wordt aangegrepen voor 
verduurzaming van het gebouw. Het Rijk kan niet op voorhand instemmen met het 
beschikbaar stellen van deze middelen. De tekst wordt als volgt aangepast: 'In de 
sectorale routekaarten wordt aangegeven of de specifieke bekostigings- en (structurele) 
financieringssystematiek van de...' 
r.1233 Toevoegen: '...restwarmte (die anders geloosd zou worden) en warmtebronnen...' 
r.1143  vraagt om toe te voegen aan `PBL-analyse: 'op basis van PBL-analyse 
van VHKA) 

 mist het belasten van het lozen van restwarmte. De voorzitter geeft aan 
dat dit onderwerp aan de industrietafel wordt besproken. 
r.1240  vraagt om toe te voegen: '...realiseren, zoals beschreven in de 
paragraaf waar de standaard staat omschreven.' 
r.1240 Opmerking van de tafel: Onderzoek of de energiebelasting kan worden 
aangepast zodat de warmtebedrijven geen nadeel ondervinden. 
r.1264 Vervangen: '...van dit kader is dat biomassa...' door: '...van dit kader kan zijn dat 
biomassa...'. 
pag. 25  merkt op dat de tekst nu erg uitgaat van hetgeen de sector gaat 
doen. Innovaties binnen de sector zullen in dit tempo echter niet door de sector 
gefinancierd kunnen worden. 
r.1279 Toevoegen aan financiële: `De financiële randvoorwaarden zoals...'. 
r.1291  vraagt om toe te voegen aan 2019: 'Het Rijk zal in 2019 samen 
met...'. 

Met het doorvoeren van alle wijzigingen is het onderhandelingsakkoord vastgesteld. De 
voorzitter feliciteert de aanwezigen met het behaalde resultaat. 

Wat er na vandaag gebeurt: 
Morgen is er nog overleg tussen IPO, VNG en het Rijk over de financiële aspecten 
rondom het waarmaken van de wijkaanpak. Wat daar uitkomt mag gewijzigd worden in 
de tekst van het onderhandelingsakkoord. 
Vrijdagochtend wordt het akkoord in het kabinet besproken. 
Vrijdagmiddag wordt het akkoord aangeboden aan de Minister. 
Daarna gaat PBL aan het rekenen, de uitkomsten hiervan worden in de derde week van 
februari verwacht. 



Het Rijk roept de aanwezigen op om vanaf januari 2019 actief aan de slag te gaan. Er is 
aan de tafel echt constructief gewerkt en nu moet de uitvoering georganiseerd warden 
om de nationale, massale aanpak in Nederland op gang te brengen., 

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 18.45 uur. 

t 	4g-tir;k1Q14itLil 

Gevraagd wordt wat er gebeurt als niet aan alle tafels een onderhandelingsakkoord is 
bereikt. De voorzitter antwoordt dat dan mogelijk alle tafels bij elkaar geroepen worden 
of dat het kabinet besluit en de tafels daarmee passeert. Uiteraard zijn er ook 
tussenvormen tussen deze uitersten denkbaar. 
Na ommekomst van de PBL-resultaten roept de voorzitter deze sectortafel weer bij 
elkaar. Mocht het kabinet beslissen dat er eerder weer noodzaak of een opdracht is voor 
de tafel, dan kan het ook eerder zijn. 
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Secretariaat: 

Afwezig: 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 16.05 uur en heet de aanwezigen welkom. 
Er zijn afmeldingen ontvangen van  (Woonbond), IVBN en PBL.  

 vervangt vandaag , de  vervangt  
,  vervangt de heer Verhagen en de  

vervangt . 

2. Verslagen van 11 en 18 december 2018 

Tekstueel en naar aanleiding van: 

Verslag 11 december 2018  
Hierover zijn geen opmerkingen. 

Verslag 18 december 2018  
De voorzitter meldt dat in het verslag van 18 december de naam o' 
vervangen moet worden door ' ' (VEH). 
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De verslagen worden met inachtneming van de wijziging vastgesteld. 

3. Rondje hoe staat het ervoor 
De voorzitter vraagt de aanwezigen naar hun ervaringen van de weken na de 
presentatie van het concept Klimaatakkoord. 

Stroomversnelling is trots op het resultaat, maar teleurgesteld over de uitlating van 
een van de fractievoorzitters in de media, terwijl de coalitie aanwezig ook was 
tijdens het cockpitoverleg. Men voelt zich daar eigenlijk door geschoffeerd. Hoewel 
spreker niet het idee heeft dat dit kwade opzet was, denkt hij dat draagvlak voor 
het akkoord heel hard nodig is en hij vreest dat het door deze opmerking veel 
lastiger is. 

NVDE sluit aan bij de woorden van Stroomversnelling en heeft zich vooral geërgerd 
aan de beeldvorming die niet klopte. Toch moet men het hoofd koel houden. Om de 
doelen uit het Regeerakkoord te halen, kunnen en moeten al stappen worden gezet. 

Aedes sluit zich aan bij de vorige sprekers en hoopt dat het goed eindigt voor het 
Klimaatakkoord. Bij het Aedes congres voor kerst bleek hoeveel er in de afgelopen 
tijd ook over de inhoud is gesproken. Spreker vindt dat een verdienste van wat men 
aan deze tafel met elkaar heeft gedaan en vraagt de voorzitter hoe het proces nu 
verder vormgegeven gaat worden met de vele uitvoeringsvragen. 

De Bouwagenda vraagt zich af of als de doelstellingen haalbaar blijken te zijn, men 
op volle kracht vooruit kan en of de voorzitter denkt dat deze tafel het instrument is 
om verder te gaan met de doelstellingen en de andere activiteiten. Vanuit de 
Bouwagenda wil de spreker aan de slag met de renovatieversneller, ontzorging en 
de human capital agenda. 

Techniek NL denkt dat wat nu gebeurt niet goed is voor het maatschappelijk 
draagvlak, omdat er een beeld ontstaan is dat een groot afbreekrisico vormt voor 
het poldermodel. Techniek NL vindt dat de rol van de partijen aan tafel, waaronder 
Techniek Nederland die van vaandeldrager voor het akkoord is. Bij de uitvoering 
van het akkoord hoort een programmatische aanpak. Voor wat betreft de 
arbeidsmarkt en scholing geldt dat er al moet worden voorgesorteerd. Men zou 
graag handvatten willen hebben voor uitvoering en borging. 

Energiebedrijven merkt dat er bij de achterban brede steun voor het Ontwerp van 
het Klimaatakkoord is. De Groninger agenda en de technologische ontwikkeling en 
kostendalingen gaan gewoon door. Aanvankelijk behoefde aan deze tafel niet 
gesproken te worden over de verdeling, omdat dat een politieke kwestie is, maar 
achteraf kwam het verwijt dat dit aan deze tafel niet was gebeurd. Daarmee worden 
het leiderschap en draagvlak onderuitgehaald. Wellicht had deze tafel toch meer 
visie moeten tonen door een eerlijker verdeling te maken zonder dat daar een 
politieke keuze aan vastzat. De tafel zou weinig rekening hebben gehouden met de 
betaalbaarheid van de plannen. Wellicht kan het Klimaatberaad één en ander beter 
voor het voetlicht brengen. 

IPO is gestart met de procedure van finaliseren van het akkoord, maar wacht ook 
op de resultaten van de doorrekening van PBL. Daarnaast zit men in een 
ingewikkelde klem vanwege de Statenverkiezingen in het voorjaar van 2019. 
Vanwege de Statenverkiezingen kan de goedkeuringsprocedure pas na de zomer 
van 2019 worden afgerond. De provincies willen graag met het kabinet praten over 
een andere grondslag vanwege de angst voor het verlies van de opcenten, een 
belangrijke inkomstenbron voor de provincies. Op een vraag van de voorzitter of 
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men bij het IPO wel doorgaat met de RES'en, hoewel daar nog wel zaken 
doorgerekend moeten worden, antwoordt spreker dat de ontwikkelingen rondom de 
RES'en gewoon doorgaan en dat alle provincies daar druk mee bezig zijn, omdat 
elke dag tijdverlies aan het eind pijn zal doen. 

Het Rijk zegt dat het geld voor de RES'en en het inhoudelijke mandaat al geregeld 
is en daarom kunnen de RES'en gewoon doorgaan. 

Zorg heeft aanstaande donderdag een regie-overleg en eventuele ernstige geluiden 
die daar klinken zullen aan deze tafel worden doorgeven. Opvallend is overigens dat 
er nu denigrerend over de tafels gesproken wordt als 'de tafeltjes'. 

Stroomversnelling vult nog aan dat het Nationale Energiebespaarfonds gewoon 
doorgaat met financieren van VvE's en particulieren die financiering nodig hebben 
voor het afkoppelen van aardgas. 

VEH is trots op het resultaat dat er ligt, omdat dit veel mogelijkheden biedt om de 
gebouwde omgeving te verduurzamen. Met het oog op draagvlak blijkt dat de 
achterban zich zorgen maakt om de portemonnee. De meeste huiseigenaren hebben 
geen idee wat er op hen afkomt en hebben vragen waar zij nog geen antwoord op 
hebben gekregen. VEH vindt dat men de ogen hiervoor niet mag sluiten en er is nog 
veel werk te doen. VEH is het eens met de Bouwagenda dat er doorgerekend 
moeten worden, en vraagt wat daarna de rol van de sectortafels is en waar het 
kabinet aan zet is. 

EZK meldt dat afgelopen week met de minister is overlegd over hoe het nu verder 
moet. Men verwacht dat er eind maart meer bekend is. De lasten- en 
koopkrachtdiscussie gaat wel over alle tafels heen. Totdat de politiek een besluit 
heeft genomen, kunnen stappen die omkeerbaar zijn gewoon genomen worden, 
zodat alles kan worden klaargezet om, nadat de handtekening is gezet, de 
uitvoering te starten. Als het gaat om zaken die geld kosten, zoals het 
expertisecentrum warmte, dan kan het geld dat daar in 2019 voor bestemd is 
gewoon gebruikt worden. Ook de RES'en kunnen gewoon ontwikkeld worden, omdat 
het geld daarvoor al klaarligt. Op dit moment wordt er een brief opgesteld voor de 
tafelvoorzitters die waarschijnlijk aanstaande vrijdag, 25 januari 2019, in de 
ministerraad besproken zal worden en volgende week aan de tafelvoorzitters 
gezonden zal worden die deze dan weer kunnen doorspelen aan de leden van de 
diverse tafels. Daarnaast zal er op woensdag 30 januari 2019 een Kamerdebat over 
het klimaatakkoord zijn waar ook de minister-president voor uitgenodigd is. 

BZK meldt dat het Rijk trots is op wat er aan de tafels is gedaan. Toch is het nog 
lastig om op het gebied van draagvlak de kloof met de burger te overbruggen. Met 
name voor lagere inkomens lijkt de betaalbaarheid van de plannen problematisch. 
Het zou goed zijn om in de communicatie aan verwachtingenmanagement te doen, 
zodat men weet wat er wanneer gebeurt. Het is ook verstandig om na te denken 
wat er gebeurt als de doorberekening er goed uitkomt. Deze afweging zal in het 
kabinet moeten worden gemaakt en daarvoor is samenspraak nodig. Het is 
belangrijk dat het kabinet eigen afwegingen maakt, maar de aanwezigen moeten 
niet te ongerust daarover zijn, omdat het Rijk de tafels niet kan loslaten vanwege 
het draagvlak dat nodig is. 

4. Hoe nu verder 
De voorzitter constateert dat de milieubeweging en vakbeweging hun steun 
onthouden hebben aan het Ontwerp van het Klimaatakkoord. Toch wilde de 
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milieubeweging eigenlijk met twee van de vijf tafels wel doorgaan, maar dit is 
uiteindelijk niet gebeurd. 
Wat de brief van het kabinet betreft, wijst de voorzitter vooral op pagina 7 waar een 
passage staat over wat het kabinet wil toevoegen. Dat zijn onder meer een 
warmtefonds, dat belangrijk is voor mensen die met ontzorging bezig zijn, de 
energiebelasting, want op dat vlak is er een nieuwe variant die door het PBL moet 
worden doorgerekend en het verdelingsvraagstuk, omdat het kabinet als 
uitgangspunt heeft dat de lasten evenredig verdeeld moeten worden. Het beeld is 
ontstaan dat het Ontwerp van het Klimaatakkoord dat niet doet, maar daar is in 
ieder geval aan deze tafel wel rekening mee gehouden. 

VEH denkt dat de kosten vooral bij de huiseigenaren liggen en dat niet alleen de 
laagste inkomens voor de hoogste kosten komen te staan, maar ook de 
middeninkomens. 

De voorzitter merkt op dat met name de utiliteitsbouw, zoals scholen en 
ziekenhuizen de lasten zullen moeten dragen. 
Hij verzoekt de aanwezigen om in de komende maanden actief naar buiten te 
treden over het ontwerp Klimaatakkoord. Vanuit de SER en het Klimaatberaad zal 
ook actief contact worden gezocht met de diverse partijen met het verzoek om 
hierover actief te communiceren. 
In ieder geval ligt het verdelingsvraagstuk nog in het midden. De berekeningen die 
het Rijk zelf maakt vertonen een rustiger beeld dan in de krant staat. Vanuit de 
Bouwagenda heeft men overigens al aangegeven dat men verdergaat met de 
ontwikkelingen van de renovatieversneller en ook de provincies gaan verder met de 
ontwikkeling van de RES-en. 

De voorzitter doet een beroep op een aantal deelnemers om actiever te 
communiceren over het Ontwerp van het Klimaatakkoord. In reactie hierop stelt 
Aedes dat: het verkeerde beeld is veroorzaakt door een aantal fractievoorzitters die 
de tafels hebben neergezet als een soort 'nerd' tafels met mensen die niet zo goed 
weten hoe het zit in de samenleving. Het is vervelend dat de deelnemers aan de 
tafels nu worden ingezet om dit recht te trekken. 

De voorzitter erkent dat het ondankbaar werk is, maar zegt dat dit toch wel erg 
belangrijk is. Hij stelt voor om over twee maanden weer bijeen te komen en dan te 
bekijken wat er nog moet worden gedaan. Hij constateert dat NVDE en Techniek 
Nederland al arrangementen kunnen ontwikkelen, maar dat er verder vooral 
namelijk naar het Rijk gekeken wordt. 

De Bouwagenda vindt het belangrijk dat de startmotor wordt aangezet en dat zaken 
voorbereid worden. Daarvoor moeten wellicht kosten gemaakt worden en spreker 
vraagt aan de  van BZK of die ruimte er is. 

EZK meldt dat het geld dat voor 2019 is gereserveerd, kan worden uitgegeven mits 
de zaken die voor dat geld gedaan worden nuttig zijn, zelfs als er uiteindelijk geen 
handtekening onder het Klimaatakkoord komt. 

De voorzitter constateert dat er de komende tijd een aantal arrangementen zal 
komen, dat de standaard ontwikkeld moet worden en dat BZK daarin het voortouw 
kan nemen. Hij hoopt verder dat de banken de gebouwgebonden financiering zullen 
ontwikkelen. Triodos Bank is daar positief over. 
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De voorzitter geeft aan dat het Rijk de wet daarvoor moet voorbereiden en met de 
toezichthouders over de gebouwgebonden financiering moet spreken. Dit is 
overigens omkeerbaar. 

BZK zegt dat al dan niet omkeerbaar zijn vooral te maken heeft met of iets 
controversieel is en dat is aan deze tafel niet direct het geval. 

De voorzitter constateert dat de ontwikkeling van de leidraad gewoon doorgaat. 
VNG is daarbij een belangrijke stakeholder, maar het Rijk moet daarin het voortouw 
nemen. Verder zullen ook de proeftuinen en de daaraan gekoppelde 
leerprogramma's worden opgezet. 

VNG zegt dat er vanuit de achterban veel lof is voor het klimaatakkoord en de wijze 
waarop dat aan de achterban wordt overgebracht. De VNG probeert iedereen mee 
te nemen en is druk bezig om met BZK aan de proeftuinen te werken. Daarnaast 
worden de RES-en, samen met IPO en de Unie, uitgewerkt. 

De voorzitter meldt dat het Rijk ook de wetgevingsagenda moet voorbereiden. Wat 
de nieuwbouw betreft zijn er al voor de zomer afspraken gemaakt en de eerste 
resultaten zijn inmiddels merkbaar. Ook hierbij is het Rijk als eerste aan zet, maar 
zaken gaan sneller dan gedacht, omdat aspirant-bewoners vaak zelf al om 
klimaatmaatregelen vragen. Het Rijk is ook aan zet voor de normering 
utiliteitsbouw, evenals voor meer duurzame warmte zoals geo- en aquathermie, 
groen gas en de startmotor. Er wordt dus heel veel van het Rijk verwacht. De 
verwachting is dat PBL rond 8 maart 2019 de berekeningen aanlevert. Het Rijk wil 
dan nog wel twee weken bedenktijd hebben. 

BZK meldt dat het Rijk in die twee weken het eerste concept zal toetsen, omdat er 
altijd fouten in zitten en daarom is er tijd nodig voor de verwerking van eventuele 
correcties. De resultaten zullen pas eind maart 2019 voor iedereen beschikbaar zijn. 
Op een vraag van de voorzitter wat er gebeurt als de uitkomsten niet goed zijn, 
zegt spreker dat het kabinet zal proberen om met een eindvoorstel te komen. 
Daarbij heeft het wel de tafels nodig in verband met draagvlak. Eerst zal er een 
debat in de Tweede Kamer komen en pas daarna zal er worden overgegaan tot 
ondertekening. 

Energiebedrijven wil graag weten of de winkel openblijft tijdens de verbouwing, 
omdat de RES'en politiek veel heisa opleveren en er daardoor wellicht minder 
draagvlak is 

De voorzitter zegt dat het de taak van het Rijk is om hiervoor te zorgen. Wat de 
planning betreft moet rekening gehouden worden met de doorrekening en de 
verwachting is dat deze eind maart/begin april 2019 klaar is. Hij verwacht daarom 
dat voor de zomer één en ander ondertekend kan worden. Er moet nog wel iets 
geregeld worden voor organisaties die daarvoor hun achterban nodig hebben. Hij 
stelt daarom voor om de volgende bijeenkomst half maart te houden. 

Aedes zegt dat het Rijk ook nog moet kijken of de opgaven en middelen van de 
corporaties met elkaar overeenkomen. Men is benieuwd hoe dat gebeurt, omdat de 
uitkomst voor Aedes belangrijk is. 

BZK meldt dat men in ieder geval kan starten, omdat voor een aantal zaken de 
financiering al geregeld is. Het is namelijk belangrijk om zaken met elkaar in beeld 
te brengen, zodat het voor de toekomst goed geregeld is. 
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De voorzitter constateert dat zojuist in het nieuws is meegedeeld dat PBL en CPB op 
13 maart 2019 de analyses van het ontwerp klimaatakkoord zullen presenteren. De 
voorgestelde bijeenkomst kan daarom het beste na die datum plaatsvinden. 

5. Rondvraag en afsluiting 
KEK merkt dat bij veel mensen de kennis ontbreekt over de noodzaak van de 
transitie en het aardgasvrij maken. Men heeft ook een gevoel van oneerlijkheid, 
zoals in wijken waar mensen als eerste van het gas afgesloten zullen worden. KEK 
vraagt daarom of er een informatiecampagne kan worden gestart waarin dergelijke 
vragen duidelijk beantwoord worden, zodat mensen beter snappen wat er gebeurt. 

BZK zegt dat op dat vlak de proeftuinen erg belangrijk zijn. Daarmee kan worden 
getoond dat de energierekening omlaag gaat en dat elementen uit de woon- en 
leefomgeving verbeteren. Met name het beantwoorden van de nulvraag is heel 
belangrijk bij de energietransitie. Ook de vraag vanuit de wijken waarom iets moet 
gebeuren dient dus meegenomen te worden. Het is de bedoeling dat BZK, samen 
met de gemeentes, hierop ingaat en dat gemeentes geholpen worden, omdat 
brieven die verzonden zijn niet begrepen worden. 

Netbeheer Nederland vraagt of er de komende tijd stappen kunnen worden gezet in 
de governance-uitvoering en of er een draaiboek voor gemeentes gemaakt kan 
worden. 

De voorzitter zegt dat dit in samenspraak met de VNG en andere instanties zal 
moeten gebeuren. 

Bouwend Nederland vraagt naar de rol van de energieloketten. De leden zijn blij 
met de ontwikkeling van standaarden en met het feit dat bedrijven bereid zijn om 
daarin mee te denken. 

Energiebedrijven zou bij de renovatieversneller en de startmotor graag een rol 
willen vervullen. Het zou fijn zijn als de vergadering in maart 2019 gehouden wordt, 
nadat de cijfers door het PBL zijn gepresenteerd. 

Triodos Bank vindt met betrekking tot een fonds voor particulieren dat het 
belangrijk is dat er marktwerking ontstaat, zodat dit niet vertragend werkt of 
onbetaalbaar wordt. Dit moet wel goed uitgelegd worden. 

De voorzitter zegt dat het Rijk daarmee bezig is en dat men moet afwachten wat er 
uit het idee van het warmtefonds komt. 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur. De volgende vergadering zal 
waarschijnlijk in de tweede helft van maart 2019 zijn. Hij wenst de aanwezigen wel 
thuis. 
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1) Opening en mededelingen 
Bijlage 1: motie EK verslagen sectortafels (KA-GB/102) 
Bijlage 2: brief MBZK n.a. v. motie verslagen sectortafels (KA-GB/103) 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Milieudefensie. 
De groene organisaties en vakbeweging zijn opnieuw aangeschoven. Er zijn enkele 
aanwezigen en vervangers [zie koptekst hierboven]. Op de agenda staan het doornemen van 
de PBL-presentatie over hun analyse en de vervolgstappen naar het KA. 

Mededeling: Een Eerste Kamermotie vraagt om inzage in de verslagen. Ook zijn er WOB-
verzoeken gedaan naar bepaalde stukken van de discussies. Het secretariaat brengt deze 
informatie momenteel bijeen om deze in dit licht nader te beoordelen en op te sturen. De 
GO-tafel krijgt aan het eind inzage in wat opgestuurd zal worden. Dit is relevant omdat ook 
aan deze tafel gedetailleerd is genotuleerd. Misschien wordt inbreng geanonimiseerd, of niet. 
Het werk is nu aan het secretariaat. 

2) Verslag 22 januari 
Bijlage 3: verslag 22 januari (KA-GB/104) 
[Dit komt in deze vergadering niet aan de orde]  had hier per mail een 
opmerking over gemaakt 
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3) Presentatie PBL 'Toelichting effecten OKA - GO' t.a.v. Gebouwde Omgeving 
 geeft een PowerPointpresentatie. [Zie SharePoint]. 

[Ter aanvulling bij de slides:] 
-Grote bandbreedte in effect OKA-GO: Om te rekenen was extra informatie nodig en meer 
concretisering over de invulling van de bedachte instrumenten. Daarom heeft PBL bij de 
uitkomsten en bandbreedte 'gehanteerd. Hij geeft aan waar die verschillen in interpretatie 
zich voordoen en waar de belangrijkste winstpunten zijn te behalen om de bandbreedte te 
verkleinen. De slide bevat de grafiek uit het hoofdrapport over GO. [...] 

-Drie bronnen van onzekerheid: PBL heeft drie bronnen van onzekerheid geïdentificeerd [zie 
slide]. Vormgeving instrumenten en respons van actoren zijn met elkaar verweven. Er is een 
gevoeligheidsanalyse gedaan voor hoge en lage prijzen. Op verzoek van het kabinet heeft 
PBL gekeken naar het effect van actuele energieprijzen. 

 vindt de energiebelasting uit de tafels niet terug. : Deze 
prijzen zijn de groothandelsprijzen; energiebelasting en ODE komen daar bovenop. 

-Drie bronnen van onzekerheid verkend: Gevoeligheidsanalyses tonen de effecten van 
energieprijzen op de emissies [zie slide]. Bij lagere prijzen is er minder emissiereductie, 
zodat meer subsidie nodig is om woonlastenneutraal woningen aan te pakken. Conclusie: 
energieprijzen hebben weinig invloed op effect pakket. De rest van de discussie kan gaan 
over het verkleinen van de bandbreedte. 

Op de vragen van  antwoordt  dat het louter gaat om de 
groothandelsprijzen. Bij gas in 2030 is de actuele prijs € 0,07/m3 lager dan de basisprijs; in 
2019 is het andersom [zie slide]. De effecten werken tegen elkaar in. : Er is 
een hoog prijspad van gas en elektriciteit (gekoppeld). Bij hanteren van een belastingschuif 
is er meer effect dan bij pure handelsprijzen. 

 begrijpt niet goed dat fossiel duurder maken geen effect zou hebben. Het effect 
bij prijzen zou veel groter moeten zijn. : Elektriciteit wordt ook duurder, is 
gekoppeld aan de gasprijs. Voor warmtepompen valt het mee. Bij de belastingschuif gaat het 
vooral om warmtepompen. : Het effect bij gas is direct terug te zien. Alles wat 
verduurzaamd wordt in elektra wordt niet aan CO2-reductie toegerekend naar GO maar in de 
elektriciteitssector. 
Het PBL geeft aan, aldus de voorzitter, dat prijselasticiteit bij gewone mensen heel laag is. 
Het grote effect zit niet in gas en isoleren, maar in warmtenetten. De hoeveelheid 
aansluitingen op het warmtenet is gecapt op 80.000 per jaar; nieuwe businesscases worden 
niet aangelegd. Dit komt volgens  neer op 100.000 woningen. De voorzitter 
noemt het een gering effect. Te discussiëren valt over de cap weghalen. 

-Bandbreedte in effecten OKA:  toont de verwachte effecten op 
emissiereductie GO en de bandbreedte zonder omgevingszekerheid [zie tabel]. Van invloed is 
het tempo waarin energie- en warmtepompen goedkoper worden. Hij wil, gezien de 
bandbreedte, vooral ingaan op de normering U-bouw en de wijkaanpak. NB Een min betekent 
dat het nationaal geld oplevert, los van wie het betaalt. 
*Op de vraag van  naar het verschil tussen nationale kosten en 
investeringen, antwoordt  dat nationale kosten voor de Nederlandse 
samenleving als geheel zijn: kapitaalskosten plus onderhoudskosten verrekend met 
energiebesparing, gewaardeerd tegen de groothandelsprijzen. De definitie staat in het 
achtergrondstuk.  vraagt na dat bij zelf doen de kosten van investeerders in de 
Ubouw dan 26-88 mln. per jaar zouden zijn.  antwoordt dat bijvoorbeeld 
belasting over de energie niet in deze kosten zit. 
*Op de vraag van  antwoordt  dat de kosten uit het fnergieakkoord 
zijn meegenomen in het basispad: investeringen min besparingen. 
*Op de vraag van  naar de oorzaken van reductie buiten de wijkaanpak, 
antwoordt  dat het tempo wordt bepaald doordat de hybride warmtepompen 
gaandeweg goedkoper worden en aantrekkelijker als de cv-ketel wordt vervangen - zonder 
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subsidie. Voor het CO2-effect maakt het niet uit of een woning binnen of buiten de 
wijkaanpak wordt aangepakt. 
*Op de vraag van  naar de standaard zoals voorzien buiten de wijkaanpak in de 
berekeningen, antwoordt  dat gekeken is naar wat uit kan zonder subsidie 
(gaat naar de wijkaanpak). Isoleren kan zeker de eerste jaren niet uit zonder subsidie. Ook is 
er, anders dan bij een cv-ketel vervangen, geen natuurlijk moment. 
*Op de vraag van  hoe de kosten per woning en wijk zijn uitgerekend, antwoordt 

 dat opties bekeken zijn van all electric-warmtenet en hybride warmtenet met 
gemiddelde/standaard isolatie. De energiekosten zijn aangegeven inclusief bandbreedte 
met/zonder kostendalingen. Voor all electric zijn de kosten hoger dan voor hybride. Nationale 
kosten bij warmtenetten met alle te maken kosten in één pakket zijn ca. €20-25.000 per 
gemiddelde woning. Gerekend is met een sample van 4800 verschillende woningen; kosten 
variëren sterk naar specifieke woning. Daarna is gekeken wat de instrumenten 
kosteneffectief betekenen voor die specifieke woning. 
*  vraagt of 400.000 woningen t.o.v. de wijkaanpak-ambitie met de 
energiebelastingschuif gemist worden vanwege onvoldoende subsidie na 2022 voor de koop, 
en of bij inzet van het subsidie-instrumentarium meer dan 2,2 mln. woningen is te halen. 

 antwoordt bevestigend. Hij zal straks uitvoeriger hierop ingaan. 
*Op de vraag van  of alleen de kosten van isoleren zijn meegenomen in de 
investeringen, antwoordt  dat alle kosten zijn meegenomen, ook installaties, 
aansluitkosten en netwerkkosten. 

-Bandbreedte in effect normering Ubouw: Afgesproken is dat in de dienstensector een norm 
komt met als effect 1Mton CO2-reductie in GO, gebaseerd op NTA8800 en gericht op 
besparing van primair energieverbruik/rn2. 
-Bandbreedte in effect normering Ubouw: [Cijfers: zie slide]. De norm kan dus zowel 
besparing op gas als elektriciteit zijn, met een omrekenfactor à 1,45. Zonder iets specifieks 
te regelen verwacht PBL dat bedrijven vooral stroom zullen besparen (goedkoper). Hoeveel 
de elektriciteitsbesparing wordt, is vooral afhankelijk van de opwek. Als de elektriciteitssector 
heel effectief is, is de toegerekende besparing van Ubouw op CO2-reductie beperkt. Het 
exacte CO2-effect is te lastig om te kwantificeren. 

-Benutting potentieel van maatregelen in Ubouw: [Maatregelen en opbrengsten voor 
elektriciteit en gas, zie tabel]. De nationale kosten zijn per jaar in 2030, geleidelijk aan 
oplopend. Aardgasbesparing valt duurder uit maar levert meer gasbesparing en CO2-reductie 
op. Elektriciteitsmaatregelen zijn goedkoper en leveren soms zelfs baten op. NB Het doel van 
1 Mton is al te halen door de helft van het volledige potentieel te benutten. Waarom dan niet 
meer? 
* : Volgens de strategie wordt de voorraad deels voor en deels na 2030 
aangepakt. : Dit geldt voor aanpak van alle utiliteitsgebouwen. Dit is een 
gemiddelde. De voorzitter concludeert dat met deze maatregelen in potentie voor 2030 alles 
kan worden aangepakt. 
*  vraagt naar advies over wat de komende tien jaar gezien de 
investeringsmomenten het beste te doen is in het licht van de lange termijn naar 2050. . 

 zou vooral inzetten op gas besparen (gasloos/ groen gas in 2050). Snel 
besparen op elektriciteit helpt niet voor het 2050-doel. Maar hij raadt allebei te doen, want 
de elektriciteitsbesparing levert nogal wat geld op. Volgens de voorzitter zit de 
elektriciteitsbesparing grotendeels al in de verplichte maatregelenlijst.  geeft 
aan dat het nog niet helemaal in het basispad is verwerkt.  heeft al vaker 
betoogd dat natuurlijke momenten, ook in de zorg, deels na 2030 vallen. De investeringen 
moeten ook in het perspectief van 2050 worden gezien. 
*De voorzitter vraagt of van de twee sporen in de paragraaf het PBL alleen het meest 
kosten-optimale spoor van de normering heeft gevolgd. In het routekaartverhaal is echter te 
zien dat het niet alleen om gas gaat maar, gezien de realiteit, ook om isolatie, dubbel glas 
e.d.  heeft de routekaarten geïnterpreteerd dat het geen probleem is om met 
een goed plan na 2030 te komen. De voorzitter: Terecht, maar alle plannen gemiddeld 
moeten in 2030 tot het juiste resultaat leiden en volgens de routekaarten zouden deze 
extremen zich niet gaan voordoen.  antwoordt dat de extremen bewust zijn, 
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maar dat het in het midden uitkomt, en dat de routekaart past binnen de bandbreedte. Met 
de routekaart valt er veel specifieker te maken. 
* denkt dat meer helderheid over de normering en concreetheid in de routekaart 
de bandbreedte kan versmallen. Als de routekaart stuurt op een slimme mix gas/elektra naar 
2050 toe, zou dat ook kunnen bijdragen.  bevestigt dit. 
*  vindt het belangrijk goed na te denken over wat in de routekaart in te bedden en 
op te schrijven, aangezien die handelingsperspectief voor de sectoren biedt, met een 
toetsbaarheid van geboden maatregelen. Uitgangspunt waren natuurlijke momenten en 2050 
als perspectief. 
*  noemt een aantal elementen die nog niet goed verwerkt zijn in de 
doorwerkingen richting 2050: er staat niet veel over warmtepompen, bij de 
financieringshorizon het verschil tussen financiering in de schil of in isolatie.  
antwoordt dat bij de verwerking nog een en ander aan opties openstaat. 

-Bandbreedte in effect wijkaanpak; Realisatie wijkaanpak:  vervolgt dat 
wijkaanpak ingewikkelder is dan de dienstensector, gezien het scala aan instrumenten en 
actoren die moeten samenwerken. [Voor actoren en beleidsinstrumenten, zie slide]. 

-Beslismodel gebouweigenaar en instrumenten: [Zie tabel]. De tabel geeft een beslisboom 
weer, opgesteld door PBL. 
-Item beslismodel: [Zie tabel]: Achtereenvolgende stappen (links) met bijbehorende OKA-
instrumenten (rechts). Zonder aanleiding voor een gebouweigenaar komt er geen 
verandering. Het lijkt hem goed het beslismodel nog eens meer concreet na te lopen. Het 
PBL heeft geen concrete OKA-instrumenten gevonden die aangrijpen op 4 Immateriële 
gevolgen (comfort, gezondheid, esthetiek e.d.). NB Bij 8 Beschikbaarheid van aannemers is 
meer nodig dan een scholingsinstrument. 
*  merkt op dat beslissingen, afwegingen en aanleidingen voor een corporatie anders 
zijn dan voor een individu: bijvoorbeeld maatschappelijke druk en gemeentes die plannen 
vragen. denkt dat een corporatie in principe dezelfde stappen doorloopt. 
Wel wordt het rendement anders berekend (verrekening in huurverhoging). 

*Het valt  op dat renovaties alleen binnen de wijkaanpak is geplaatst, maar als 
het leidt tot een industrialisatieslag met kostprijsdaling heeft het ook zonder wijkaanpak 
effecten - zoals ook bedoeld was. Dit effect is, aldus , meegenomen in de 
warmtepompen. Bij andere zaken is vooral de aanleiding een probleem. Er is gekeken buiten 
de wijkaanpak. Op de vraag van de voorzitter of isolatie zelf is meegenomen, antwoordt dhr. 

 dat die kostendaling in de wijkaanpak wel is meegenomen. Het PBL nam aan dat 
die kostendaling op zichzelf geen trigger is om massaal te isoleren.  
nuanceert dat de kostendaling niet in volle omvang is meegerekend. Er zijn uitgavenposten 
aan materiaal, aanbesteding. De omvang ervan kan hij zo niet zeggen. 
*Op de vraag van  hoe het Warmtefonds hierin past, geeft  dat hier 
de OKA-instrumenten bekeken zijn. Het Warmtefonds, een overheidsplan van na het OKA, 
komt apart terug. De kabinetsvoorstellen staan in aparte tekstkaders. 

*  bepleit meer de maatschappelijke meerwaarde in beeld te brengen. Het RIVM 
heeft kwantitatieve gegevens over CO2-reductie en toename gezondheid. Kinderen met een 
beter leefklimaat op school presteren beter e.d. De voorzitter duidt aan dat  
voorstander is die maatschappelijke meerwaarde te normeren in de immateriële 
instrumentering.  meldt dat dit punt ook in de Tweede Kamer steeds belangrijker 
wordt. Het voornemen is in die wijkaanpak ook de koppeling met maatschappelijke 
meerwaarde expliciet een plek te geven ter wille van goede voorbeelden. Dit sluit aan bij het 
PBL-uitgangspunt dat gemeentes starten bij de wijken die het meest voor de hand liggen. 
Maatschappelijke meerwaarde kan een goed onderdeel zijn van de warmtetransitie door de 
gemeente. Dat telt niet op t.a.v. de bandbreedtes, maar is, denkt hij, wel relevant voor het 
draagvlak. 

-Wijkaanpak: hoe dwingend?  geeft aan dat voor het CPB een niet-
verplichte maatregel, zoals de wijkaanpak aan de tafel GO, niet meetelt: wel mogen maar 
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niet moeten uitvoeren is voor hen onvoldoende. Het PBL heeft daarentegen gekeken naar het 
effect als partijen hun afspraken uitvoeren. 
De vraag is dan wel hoe ervoor valt zorg te dragen hoe gemeentes zoveel wijken gaan 
aanwijzen dat in 2030 de 1,5 mln. woningen en U-gebouwen daadwerkelijk aardgasvrij zijn. 
Dat is voor PBL nog niet helder uit de tekst. Een deel van de burgers wil actief wel, en 
bedrijven en corporaties willen ook wel, mits ze planmatig kunnen uitvoeren. Verder stelt de 
overheid veel geld beschikbaar. Dit zijn echter geen harde garanties dat het zover komt; het 
is wenselijk na te denken over toevoegen van meer zekerheid. 
* heeft de indruk dat PBL, anders dan aan de E-tafel, bij GO met een donkere bril 
kijkt. Maar de wijkaanpak is een mooi samenhangend pakket. Bij aan de slag gaan in acht 
jaar, met alle bijbehorende voorzieningen, gaat misschien 70-80% van de bewoners om, en 
uiteindelijk is er aan de achterkant nog de doorzettingsmacht. Hij zoekt waar de onzekerheid 
zit en hoe die is te verminderen. 
Volgens  gaat PBL met de sommen ervan uit dat het plan zo wordt 
uitgevoerd. Een waarschuwing: Acht jaar zit dicht tegen 2030 aan; bij weinig vertraging 
wordt het al te laat. Verder is het nog open hoe verplichtend het pakket wordt en of er ruimte 
is voor keuzevrijheid en dat niet iedereen meegaat en weerstand is. 

Uitgangspunt voor de berekeningen is dat de maatregelen met laagste maatschappelijke 
kosten worden uitgevoerd, zoals bedoeld in het OKA. Daar staat echter niet helder 
beschreven hoe de preferente maatregelen gaan worden geselecteerd. De laagste 
maatschappelijke kosten zijn niet per se de laagste private kosten, waar de particuliere 
beslissers in de wijk op zijn gericht. Vraag is hoe die keuze gaat plaatsvinden en hoe te 
borgen is dat men toch de maatregelen met de laagste maatschappelijke kosten kiest. Met 
Vesta zijn de kostencijfers gedestilleerd waar gemiddelde in wijken 1 miljoen 
warmtenetaansluitingen het goedkoopst zijn. 

 benadrukt dat de 80.000 weq geen technisch maximum is, maar bedoeld was en is 
door warmtebedrijven als een - lager gesteld - economisch potentieel, gezien de benodigde 
EB-schuif en andere subsidiëring om de duurdere wijken te kunnen pakken. Afhankelijk van 
de randvoorwaarden kan het dus meer zijn dan deze 80.000. -Hij is benieuwd naar de 
berekeningen die de CO2-reductie van de warmtenetten op 0 zetten. Hoe zit het dan met 
geothermie? En met de huidige configuratie is er al gemiddeld meer dan 50% CO2-reductie 
t.o.v. Hr-ketels. Hij denkt dat daar nog een potentieel zit. Op de opmerking van  
reageert  dat bij 'beschikbaarheid warmtebronnen' de contourkaarten voor 
de geschiktheid voor geothermie zijn inbegrepen.  wil straks weten hoe met de 
onzekerheden daarin is omgegaan. 

 vraagt of het niet-samenvallen van laagste private en laagste 
maatschappelijke kosten niet een systeembug is, d.w.z. erop duidt dat warmte en elektriciteit 
in hun onderlinge verhouding niet op de juiste manier worden behandeld. 

 is het hiermee eens. Een aantal voorstellen is bedoeld om de EB-schuif en 
subsidies op elkaar gemiddeld in overeenstemming te brengen. Maar dat wil niet zeggen dat 
het voor elk individueel geval ook zodanig uitwerkt. 

-Streefbeeld wijkaanpak: [Cijfers: zie slide]. De dienstensector lift mee met de wijkaanpak 
naarmate die gebouwen daar voorkomen. Het PBL heeft 'ruim vóór 2030' geprikt op 2027. 
Voor aansluiting bestaande woningen, excl. nieuwbouw en Ubouw, blijft 56.000 weq over. 
-Streefbeeld verduurzaming bestaande woningen: De koopsector begint pas in 2022 met de 
eerste wijkplannen, maar natuurlijk kunnen koopwoningen eerder beginnen. Het leidt volgens 
de plannen tot 1,5 mln. verduurzaamde gebouwen in 2030. 

-Zijn hybride warmtepompen aardgasvrij? Misschien worden hybride warmtepompen een 
tussenvariant/overgangstechnologie naar elektrische (aardgasvrij), maar dan moeten er 
eisen zijn dat isolatie van de woningen op termijn geschikt zijn voor lagere-temperatuur-
warmtevoorziening. Dit vraagt om verduidelijking in het KA. 
*Op de vraag van  bevestigt  dat hybride in de berekening is 
meegenomen, en geeft dhr. Vermaat aan dat met de overstap naar hybride warmtepompen 
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50% van de CO2-reductie wordt gehaald.  vervolgt dat PBL een 
bandbreedte verondersteld heeft tussen geen/alles hybride. Met subsidies is veel aan te 
pakken, zodat je toch boven de bandbreedte kunt uitkomen. 
*  ziet dat volgens PBL een verbod op de cv-ketel rond 2020-2023 de hybride pomp 
even duur of goedkoper wordt dan de cv-ketel, hetgeen leidt tot €20-60 mln. negatieve 
nationale kosten. Hij vraagt of dit voor koopwoningen de betaalbaarheid niet juist verbetert, 
en of dit gezien een opbrengst van 0,1-0,3 Mton geen gemiste kans is. 

 antwoordt dat PBL evenals het OKA nergens van een verbod spreekt. Als 
een hybride pomp rendabeler en aantrekkelijk wordt t.o.v. een cv-ketel, verwacht PBL dat 
mensen in steeds meer huizen dit alternatief zullen kiezen.  vult aan dat meer 
dan 40% kostendaling op hybride warmtepompen is aangeleverd. Verder gaat in het 
basispad de gasprijs omhoog. Dit komt uit op negatieve nationale kosten. 
*  zegt over voordelen van hybride dat het niet voor alle woningen geldt dat de 
verbouwingen relatief minder ingrijpend en goedkoper zijn. De voorzitter verduidelijkt dat de 
kosten van hybride gematigd zijn, niet nul, maar lager t.o.v. full electric verbouwing.  

 wijst op het verschil tussen biogas en aardgas (dan alsnog). 

-Subsidies en WN:  geeft een toelichting hoe de subsidies zijn toebedeeld, 
rond het OKA-uitgangspunt van woonlasten-neutrale uitvoering. Gerekend is met de 
maandlast van een lening - voor de som is lenen (terugbetalen) vs. niet-lenen (afschrijven) 
irrelevant. De genoemde instrumenten [zie slide] werken op elkaar in, waarbij de 
onrendabele top met subsidies moet worden weggewerkt. Te berekenen valt, gegeven de 
veronderstellingen, welke emissiereductie te bereiken is. 

*  geeft te kennen dat de kosten in de PBL-veronderstellingen en uit navraag bij 
de achterban, ook met vergelijkend onderzoek etc., alleen bij hybride niet geïsoleerd 
ongeveer dezelfde uitkomst komt; andere investeringen per woning vallen 30% à 200-300% 
duurder uit. Dat leidt tot een belangrijk ander beeld. -Hij gaat ervan uit dat bij 
woonlastenneutraliteit de overheid op enig moment sturend zal zijn (gas eraf e.d.). Hij weet 
dus niet of je met het uitgangspunt van WN er komt. Hij heeft er begrip voor dat PBL moeilijk 
kon rekenen op een vraagteken uit de GO-groep. 

 antwoordt dat PBL de investeringskosten hoger inschat dan in de eerder 
gedeelde cijfers. In een achtergrondrapport komt transparantie over deze cijfers. Een 
mogelijke verklaring van de discrepantie is dat PBL rekent met een relatieve sample van 
Nederlandse woningen, waarbij sommige woningen geen investeringen nodig hebben - de 
gemiddelde kosten zijn dan lager dan sommige soorten innovaties (bijv. all electric in een g-
woning). Te kijken valt naar aan te leveren cijfers en de verschillen.  deelt mee 
dat de afgelopen decennia veel corporatiewoningen zijn gerealiseerd met even hoge kwaliteit 
als voor een eigenwoningbezitter. Hij denkt dat er andere factoren in de echte investeringen 
zitten: isolatie, techniekaanpassing binnen het huis, veiligheid. Hij wil wel dat het 
theoretische model kloppend aansluit op de echte praktijk. Hij verzoekt goed naar het 
materiaal te kijken [actie]. 
De voorzitter maakt het punt dat gezien de politieke realiteit niets in de weg staat om te 
beginnen. Mocht de inschatting bij Aedes anders zijn dan die van het PBL, dan is er een 
vangnetafspraak dat Aedes en BZK de komende tijd voortgaan met overleg voeren over de 
financiering. Uiteindelijk moet PBL zich dan naar die nieuwe realiteit voegen. 

* : Een van de hoofdpunten voor VNG was WN op niveau van 
archetypewoning. De afspraak in het OKA is reparatie, maar ze heeft geen scherp beeld welk 
deel van de voorraad gerepareerd moet worden en wat in deze de opdracht aan het kabinet 
is. Macroperspectief en gebruikersperspectief zijn verschillende zaken.  
antwoordt dat PBL gekeken heeft naar de hoeveelheid subsidie om vanuit 
eindgebruikersperspectief gemiddeld op WN uit te komen voor 1,5 miljoen woningen. 
Ingewikkeld is dat er meerdere beperkende factoren zijn om te beïnvloeden: subsidies, 
kostprijzen, EB-belastingschuif e.d. om toch op die 1,5 miljoen te komen. 
*Op de vraag van  naar de PBL-veronderstellingen over beschikbare subsidie voor 
woningeigenaren, noemt  de wijkaanpaksubsidie en de ISDE; andere zijn voor 
de corporaties. 
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*Op de vraag van  naar de warmtenetten, geeft  aan dat PBL voor het 
totale plaatje van alle warmtenetten heeft gekeken hoe dit rendabel kan worden - met een 
andere rente voor warmtebedrijven dan voor woningeigenaren en woningcorporatie. 
Uiteindelijk moet iedereen op nul uitkomen, daar zit ook het wegwerken met subsidies van 
de onrendabele top van warmteleveranciers in. De voorzitter voegt toe aan dat middels de 
wijkaanpak het warmtenet wordt aangelegd. 
*  mist het bedrag dat het eerste jaar in ISDE wordt volgemaakt en vervalt.  

 zal het tonen. 

-Relatie EB-schuif en subsidies:  zegt dat de bedragen tot 2030 totaal bijna 
3,5 miljard zijn tot aan 2030. De geel gearceerde vakjes gaan over de €50 miljoen/jaar die 
bij EB-variant A is toegevoegd. 
-Financiering: Voor de looptijd zijn verschillende varianten bekeken: standaard 15 jaar, 
bovenwaarde 30 jaar, 20 jaar voor het Bouwfonds. De WN als criterium is c.q. een ander 
criterium dan rentabel zijn volgens gangbare economie: bij WN worden alleen de baten 
tijdens de afschrijving meegerekend, andere baten na de aflossing zoals bij isolatie komen er 
na de termijn gratis bij. De termijnen voor wooncorporaties e.a. hebben bovendien te maken 
met regelgeving. Het gaat niet om de leningen, maar om welke afschrijvingstermijn de 
subsidieverstrekker hanteert bij het vaststellen van zijn subsidiebedragen, los van de wijze 
van financiering (lenen of niet). 
PBL weet niet hoe het zit met de toegankelijkheid van de financieringsproducten. De 
veronderstelling is gemaakt dat dit voor de wijkaanpak geen extra beperking oplevert. 

-Veel variabelen, veel combinaties mogelijk: [Zie tabellen en slide.] PBL toont de 
bandbreedte bij de invulling van de instrumenten en de uitwerking op de effecten en de 
kosten. Ook heeft het PBL de kabinetsbrief met aanvullende vragen geprobeerd te 
beantwoorden. Ook was er een gevoeligheidsanalyse. Dit is gecombineerd tot staatjes die de 
grootteverschillen in de bandbreedte aangeven. 
-Onzekerheden in instrumentatie OKA-GO: Bij een rekkelijker aanpak (ook hybride 
meenemen) is met het budget meer emissiereductie te bereiken. Ook is gekeken naar 
verschillende tempo's van kostendaling, afschrijvingstermijnen en van de besluitvorming over 
de wijkaanpak. Bij vertraging komt de emissiereductie lager uit, maar dat kan een ander 
getal zijn dan het streefbeeld van 0,7. 

-36 verschillende scenario's doorgerekend: [Zie grafiek]. De grafiek toont een spreiding van 
het aantal te renoveren woningen dat met de subsidies kan worden bediend. Tegen 2025 
vindt een take-off plaats; vooral het tempo van de kostendaling is bepalend. Ook de EB-
schuiven zijn dan doorgewerkt. De voorspoedigste variant komt uit op 1,2 miljoen woningen 
van de 1,5 miljoen. Om 1,5 miljoen te bereiken moet nog extra subsidie bij. 
*  vraagt of extra subsidie voor de koopsector de enige manier is om van 1,2 naar 
1,5 miljoen te komen. De doorrekening bevat in principe al de schuiven en een forse 
kostendaling.  antwoordt dat andere opties ook zijn: meer belasting 
schuiven en eerder hogere kostenreductie bereiken. Voor de hybride warmtepompen is de 
beraamde kostenreductie van 40% lineair gezet op tien jaar. 
*Op de vraag van de  of doorgerekend is of de doelstelling te halen is stelling 
met alleen all electric zonder hybride warmtepompen, antwoordt  
ontkennend. All electric kost in ieder geval meer, maar als all electric bijv. twee keer zoveel 
kost en twee keer zoveel reductie oplevert, is het bereik om het even. 

*  vraagt hoeveel effect te bereiken valt door de subsidie beter te laten schuiven in 
de tijd.  antwoordt dat bij regelen het meer gaat dan alleen de subsidie - zie 
de slide over de onzekerheden met de knoppen om naar de bovenkant te komen.  

concludeert in slide 25 dat bij meer elementen in de linker rij i.p.v. de rechter rij de 
uitkomst niet 1200 duizend woningen wordt, maar lager.  noemt een pad met 
isolaties moeten overdoen vanwege vervanging door warmtepompen risicovol. De voorzitter 
wijst op mogelijke vooruitgang in ontwerp. 
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-Opbouw effecten wijkaanpak OKA: [Zie tabel].  zegt dat vooral EB-schuif B 
voldoet, in de koopsector meer dan in de huursector. 
-Allocatie 'subsidies' OKA-GO: In de sommen heeft PBL verondersteld dat niet-gebruikte 
budgetten vervallen en dat het geld niet kan worden doorgeschoven naar andere jaren. In 
2022 is de SDE nog wel voor een deel bruikbaar. Over de hele periode gaat €2,3 mld. 
subsidies naar de huursector en €0,7 mld. naar de koopsector, terwijl de emissiereductie in 
de huursector opmerkelijk genoeg veel lager is [zie tabel]. 

-Relatie EB-schuif en subsidies: Het kabinet heeft ook gevraagd wat qua doelstelling met 
subsidies haalbaar is zonder EB-schuif. Dat hangt af van afschrijvingstermijn en kostendaling 
[zie tabel]. Zonder kostendaling is meer subsidie nodig. Er is een route om met het 
beschikbare budget van 3,5 mld. het doel van 3,4 Mton te halen. Maar dan moet het 
woonfonds van het kabinet worden ingezet, zodat iedereen ook gegarandeerde toegang heeft 
tot financiering. Daarbij moet gezorgd worden dat die kostendaling daadwerkelijk optreedt en 
dat de kostenafschrijvingstermijn 20 jaar is. 
Op de vraag van  bevestigt  dat op deze manier de 3,4 Mton 
wordt gehaald, maar niet de 1,5 mln. woningen. De vraag is wat dan belangrijker is. 

-Warmtenetten: De bandbreedte nieuwe aansluitingen komt op 160-350.000 nieuwe 
aansluitingen vs. het streefbeeld van 750.000. 
*Er is enige discussie over het verschil tussen woningequivalenten (  spreekt van 
400.000 na 5 jaar) en aansluitingen van woningen.  geeft aan dat de 
eenheden woningequivalenten zijn. In de periode voor 2025 veronderstelt PBL een aangroei, 
die geleidelijk doorgroeit tot het niveau van 80.000 weq/jaar. Dat wordt na 5 jaar 400.000 
weq. Op de vraag van de voorzitter hoeveel woningen met de cap van 80.000 weq/jaar zijn 
aan te sluiten, antwoordt  dat het maximaal 350.000 zijn. De 80.000 is het 
maximum dat men haalt vanaf 2025, en dan moet er geld zijn om dat te realiseren.  

 vult aan dat dit om bestaande aansluitingen gaat; met nieuwbouw zou het minder 
dan 80.000 weq zijn.  concludeert dat niet de 80.000 beperkend is - bij geheel 
opvullen komt men hoger uit, zeker met de ingroei voor 2025 - maar vooral de financiën. 
De voorzitter stelt een extra warmtenetsessie voor t.b.v. goede begripsvorming [actie]. Hij 
verzoekt wegens de tijd door te gaan met de conclusies. 

-Conclusie m.b.t. verminderen bandbreedte:  heeft aangegeven wat volgens 
PBL de belangrijkste openstaande beslispunten zijn [zie slide]. Zo is het feitelijke verband dat 
bij meer EB schuiven van elektriciteit naar gas feitelijk efficiëntere prikkels in het systeem 
komen. T.a.v. de taakstelling dienstensector-woningen reduceert Ubouw 1 Mton van de 3,4 
Mton reduceert, terwijl de bouw relatief goedkoper is. T.a.v. woonlasteneffect zijn door 
huurmaximering huurders thans beter af. 

4) 	Vervolgproces vanaf nu 
De voorzitter stelt meerdere sessies voor vóór december, met name over bedragen van 
verbouwingen, warmtenetten, Ubouw e.a. [actie]. 
Hij schetst de opmaat van het formele proces naar het KA. Deze PBL-doorrekening bepaalt 
niet de realiteit, maar was noodzakelijk voor keuzes maken door het kabinet en door de 
politiek vast te doen leggen. Inmiddels heeft het kabinet een handvol amendementen 
aangekondigd op het eigen beleid. Daarbij gaat het om twee GO-zaken: andere verdeling 
energiebelasting waarbij de ODE-heffing specifiek werd genoemd, en verder ontwikkelen van 
het Warmtefonds. 
Het voornemen van het kabinet is stapsgewijze ontwikkeling. Eind maart komt er een 
kabinetsvoorstel voor aanpassing energiebelasting en Warmtefonds. Het Klimaatberaad heeft 
de mogelijkheid dit aan de tafels te bespreken - waar nodig en indien mogelijk. Eind april is 
dit af te ronden tot definitieve amendementen op het KA, die het kabinet zal publiceren tot 
een geamendeerd KA. De opmerkingen van PBL worden meegenomen, maar niet per se 
verwerkt in de tekst van het akkoord. Het aangepaste KA wordt vervolgens behandeld en 
geamendeerd in de Kamer zodat eind mei een definitief KA ligt ter ondertekening. Een 
mogelijkheid om van dit stramien af te wijken is als de GO-tafel zelf bedenkt aan de hand 
van PBL een aantal zaken zou willen verscherpen in de tekst, bijvoorbeeld t.a.v. Ubouw. 
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 verduidelijkt geen behoefte te hebben aan nieuwe onderhandelingen. 
Besprekingen hebben niet geleid tot een eenduidige versnelling aan de kant van de 
warmtenetten en corporaties, maar iedereen doet daarvoor wel zijn best. 
Hij roept op dat ieder zijn verantwoordelijkheid opneemt, ook het Rijk met drie praktische 
zaken: -Het Rijk kan snel zorgen dat de subsidieregeling af is, zodat de partners kunnen 
anticiperen op de afspraken. -Voor het vollooprisico zou saldoneutraal een risicoafspraak 
kunnen worden gemaakt met het Rijk, zodat het risico niet boven de markt blijft hangen. -
Op de marktordening geruststellen dat afspraken onder het toekomstige regie gaan vallen, 
zodat voor nu het monopolieprobleem is opgelost. 
Deze zaken kosten weinig geld en zijn essentieel voor werken met de startmotor. 

De voorzitter zegt dat er nog meer groepen doorgewerkt hebben, meestal onder regie van 
het Rijk. Zo zijn er allerlei bijeenkomsten over de wijkaanpak-leidraad en het 
expertisecentrum warmte. Ook wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de norm voor Ubouw. 
Het Warmtefonds moet eigenlijk worden aangehaakt bij de andere ontwikkeling van 
financieringsinstrumenten. Er is de standaard en ontwikkelen van arrangementen. Ook is er 
de ontwikkeling van warmtenetten. Daarmee worden vragen aan PBL weggewerkt. NB PBL 
gaat niet nogmaals doorrekenen, maar er komt een nieuwe KEV in oktober met de meest 
recente informatie. 
Het is nodig in april nog een of twee vergaderingen te houden, als meer bekend is van het 
kabinet. Over de exacte data volgt bericht [actie]. Over hoe de GO-tafel daarna verdergaat, 
is nog niets bekend. Op ministerniveau wordt hierover nagedacht. Namens de GO-tafel heeft 
hij in het Klimaatberaad laten weten het belangrijk te vinden dat de GO-tafel op enigerlei 
wijze betrokken blijft om de uitvoering in gezamenlijkheid door te maken. Hoe dit vorm 
krijgt, zal in de aanloop naar het KA helder worden. 

5) 	Rondvraag en afsluiting 
 vraagt of de organisaties aan de tafel zelf initiatieven kunnen nemen. De 

voorzitter verzoekt om dit via het secretariaat te regelen. Het secretariaat regelt in ieder 
geval met PBL expertsessies over: warmtenetten, Ubouw, verbouwingskomsten. Dit wordt 
alvast georganiseerd [actie]. 

stelt voor als Ubouw-werkgroep nog een keer bijeen te komen. 

De voorzitter bedankt PBL voor het vele werk en de presentatie vandaag. De presentatie 
staat morgen op SharePoint. 

 vraagt wanneer de achtergrondnotities verschijnen.  vertelt dat 
deze in concept klaar zijn en dat ze na een interne review over een à twee weken 
beschikbaar komen op de PBL-site, evenals informatie over de berekening van de 
verschillende opties t.a.v. CO2-reductie. 

Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter alle aanwezigen en sluit hij de 
vergadering om 18:05 uur. 
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1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 

Mededelingen: 
- Op 28 maart jl. heeft een hoorzitting plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Een aantal 
deelnemers aan de sectortafel Gebouwde Omgeving was daar aanwezig om getuigenissen af 
te leggen en vragen te beantwoorden. De Kamerleden van hun kant hebben hun waardering 
uitgesproken voor het door de sectortafel Gebouwde omgeving verrichte werk. 
- De afronding van het Klimaatakkoord stond gepland voor 26 april a.s. Bij agendapunt 5 
wordt het vervolgproces besproken. 

2. Verslag 9 maart 2019 
 heeft per e-mail een reactie ingebracht over het verslag naar aanleiding 

van de opmerking van de voorzitter dat de zorg en het onderwijs zelf de kosten dienen te 
betalen. De zorgsectoren zijn het hier niet mee eens, nu de routekaarten nog niet zijn 
afgerond is het lastig in te inschatten hoe dit uitpakt en of dat wel kan. 
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Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. 

3. Amendementen op het ontwerp-Klimaatakkoord 
De voorzitter merkt op dat op 13 maart de kabinetsreactie als eerste klap is gekomen bij de 
doorrekeningen. 
Er zijn al twee aanvullingen aangekondigd op het hoofdstuk van de sector Gebouwde 
omgeving in het Klimaatakkoord. Deze betreffen de energiebelasting en het warmtefonds. De 
tafel is in afwachting van de voortgang hiervan en het Rijk krijgt gelegenheid hierover 
mededelingen te doen. Twee amendementen betreffende de wijkgerichte aanpak en de 
utiliteitsbouw zijn ingebracht in de eigen tekst naar aanleiding van berekeningen van PBL en 
worden voorgelegd, na de eerdere voorbespreking met de relevante deelnemers. PBL heeft 
hier een grote bandbreedte gehanteerd vanwege onduidelijkheid in de tekst over 
uitgangspunten en streefwaarden dan wel normen. 

Amendement utiliteitsbouw 
De  vertelt dat de tekst is voorgelegd aan de werkgroep utiliteitsbouw. De 
meeste deelnemers aan de werkgroep hebben instemmend gereageerd. 
De  heeft laten weten graag in het overleg vermeld te zien dat een 
kritische kanttekening te plaatsen is bij de opvatting dat elektriciteitsbesparing niet 
meegerekend kan worden voor de utiliteitssector. 

 heeft gepleit voor overleg als op basis van de routekaarten blijkt dat de 
doelen niet worden gehaald en maakt bezwaar tegen het voorbarig opvoeren van wetgeving 
en handhaving. De routekaarten zijn gereed vóór 1 mei a.s. 
De  is benieuwd wat de verduidelijking is bij de eerste wijziging 1 Mton CO2  
besparen in plaats van de aardgas besparende optie. Hij is er wel voorstander van 
duidelijkheid te geven over de mogelijkheid van wetgeving in 2025. Er zijn nog veel jaren 
voor overleg. De  steunt deze laatste opvatting en kan zich goed vinden in het 
tekstvoorstel. De  acht de narekenbaarheid van belang. 

De voorzitter geeft aan dat beide verduidelijkingen zijn voortgezet door het PBL. De eerste 
was dat het PBL aanneemt dat de gehele besparing gehaald kan worden in het 
elektriciteitsgebruik van de utiliteitsbouw en dan op basis van het gehanteerde rekenmodel 
niet wordt toegerekend aan de gebouwde omgeving. Met de wijziging wordt geprobeerd 
duidelijk te maken dat de normering of routekaart zich richt op de schil; de verwarming van 
de gebouwen. In het uiterste geval met ledverlichting, hij meent dat dit goed is opgelost. 
Dan blijft over het punt als de doelen in 2025 niet worden gehaald iets achter de hand te 
houden, een stok achter de deur. Hij meent dat de deelnemers het er inhoudelijk over eens 
waren dat deze er dient te komen en daarop heeft PBL besloten dat de gekozen formulering 
niet hard genoeg was. Dit staat er nu wel. 

 reageert dat de zorg het ermee eens is dat een gesprek nodig is over 
gezamenlijke inzet als de doelen niet worden gehaald. De zorg hikt aan tegen wetgeving. 
Dwingende normering is al vervelend en wetgeving gaat nog een stap verder. De termijn is 
kort en de routekaarten zijn leidend. 2050 is blijvend en niet 2030. Op natuurlijke momenten 
wordt de zorg gerenoveerd of komt er nieuwbouw. Dat is niet zo te verdelen over de 
tijdshorizon. Als er wetgeving komt, dient daaraan te worden voldaan, terwijl misschien een 
tiental jaar later daaraan helemaal wordt voldaan. De voorzitter reageert dat met dwingende 
normering wetgeving wordt bedoeld. 
De  heeft begrip voor de zorgen vanuit de zorg. In eerdere sessies heeft hij zelf 
de term handhaving gebruikt. Hij kan zich niet voorstellen dat wanneer maatschappelijke 
sectoren niet voldoende stappen in de routekaarten weten te zetten er dan geen overleg 
volgt over de vraag hoe de primaire doelen dan wel kunnen worden gehaald. 

 geeft aan dat 2025 voor de zorgsector snel is, ook met het oog op de 
eigen routekaarten die de zorginstellingen maken. De voorzitter reageert dat 2025 niet het 
moment is waarop eraan dient te worden voldaan. Als tussendoel staat 2030 geformuleerd 
en de routekaarten leiden tot een beeld voor 2030. Hij verwacht dat er zorginstellingen zijn 
die de komende tien jaar verbouwd worden. Hij constateert dat de sectortafel er bijna uit is 
en merkt op dat er meer tijd beschikbaar is. Hij stelt vast dat in deze discussie de 
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rijksoverheid in gesprek is met de rijksoverheid zelf.  wijst erop dat de 
zorginstellingen privaat zijn. De voorzitter verzoekt het Ministerie van BZK in gesprek te gaan 
met het Ministerie van VWS en  in de komende twee weken. 

De  reageert dat over de verwoording een gesprek mogelijk is. De gemaakte 
afspraak is echter dat wordt gekozen voor een routekaart en een streefdoel. Er is een 
mechanisme nodig wanneer het afgesproken tempo niet wordt gehaald. Hiervoor was brede 
steun, ook in het rijksbrede DG-overleg. PBL heeft gevraagd wat er gebeurt als men zich niet 
houdt aan het streefdoel. De  merkt op dat dwingende normering wetgeving en 
handhaving is en dat verandert niets aan hetgeen eerder is afgesproken. Hij wijst erop dat is 
geformuleerd dat het streefdoel wordt opgenomen in de wet in dialoog met de sector. 
Wanneer het streefdoel niet blijkt te worden gehaald in 2025 wordt ingezet op een dialoog 
over wetgeving en handhaving. Hij merkt op dat het amendement geen afwijking betreft van 
hetgeen eerder is afgesproken. Ruimte bieden voor een routekaart en op basis van 
vrijwilligheid werken, vraagt om een stok achter de deur. Als de sector daartoe niet bereid is, 
is er geen andere optie dan direct wettelijke normering vast te leggen. 

De voorzitter geeft aan geen andere tekst te zoeken, het betreft een herdefiniëring van 
hetgeen er al stond. Hij stelt vast dat de zorgsector hierbij niet voldoende comfort heeft. Hij 
verzoekt in de komende weken een basis te organiseren waardoor de DG van VWS akkoord 
kan gaan en de zorgsector aansluiting kan vinden. Hij stelt voor de tekst te laten zoals deze 
is. 
De  heeft begrip voor de reacties op de normering en het tempo dat de 
energietransitie vraagt. Hij is er geen voorstander van afspraken terug te draaien en is bereid 
ruimte te bieden om de verwoording opnieuw te bekijken en zo wellicht zaken op een slimme 
manier in te kunnen vullen. De voorzitter verzoekt dit op te pakken in de driehoek van BZK, 
VWS en . 

 benadrukt nogmaals dat de zorgsector heeft gekozen en gepleit voor de 
routekaarten vanwege de diversiteit van de zorg en de korte termijn tot 2030. Dat is de 
marsroute die gevolgd wordt. De zorgsector heeft complimenten gekregen vanwege het 
voorlopen op de andere utiliteitsbouw. De voorzitter reageert dat de inzet is de tekst te 
veranderen vanwege de huidige vermelding van 0 Mton. 

Amendement wijkgerichte aanpak 
De voorzitter brengt de wens van PBL naar voren om afspraken meer specifiek te maken 
zodat zij daadwerkelijk leiden tot een aantal van 1,5 miljoen aardgasvrije woningen in 2030. 
Over het amendement is inmiddels overeenstemming bereikt tussen de meest betrokken 
partijen. De voorzitter geeft aan dat de haken bij lid d verdwijnen, de komma wordt een 
punt. Hij leest de aanvulling voor die hierop direct volgt: 'Rijk en VNG bezien 
uiterlijk juni 2019 hoe dit wordt vormgegeven'. 
De  vraagt of 2021 blijft staan. De voorzitter bevestigt dit. Er wordt een zin 
toegevoegd en daarna kan de zin verder worden gelezen. 

De  heeft moeite met de formulering wordt verplicht, het gaat om intrinsieke 
motivatie voor deze ambitie en hij stelt een formulering voor dat de gemeenten in 2021 een 
warmtevisie hebben. Hij vindt de uitwerking en concretisering prima voor gemeenten om zich 
eraan te verbinden. De voorzitter wijst op het opnemen van een verplichting omwille van een 
garantie dat zaken worden gerealiseerd. 

 vraagt of de VNG sterk hecht aan wijziging: waar is de verplichting 
dan die in wetgeving komt? Zij voelt voor steun aan de VNG als het een bestuurlijke belofte 
is. De  heeft een duidelijke voorkeur voor een afspraak over wat gemeenten 
leveren. Verplichting was nog open gelaten en dan is nadenken over handhaving nodig. Hij 
benadrukt te willen vaststellen dat deze ambitie zal worden gerealiseerd. 
De voorzitter veronderstelt dat de VNG de voorgestelde tekst accepteert. Hij wijst erop dat is 
besloten dat een meer verplichtende formulering nodig is om elkaar comfort te geven dat 
realisatie gaat plaatsvinden. De  pleit opnieuw voor een formulering dat 
gemeenten leveren en de ambitie waarmaken. 
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De  merkt op het gevoel te hebben dat er een klein probleem wordt opgelost om 
de bandbreedte van PBL terug te brengen. Hij wijst op het belang van draagvlak bij de 
wijkgerichte aanpak en pleit ervoor te kijken wat de twijfel voor consument is om mee te 
doen. De prijsverhoging is een aandachtspunt, een cruciaal aspect voor het vertrouwen van 
de consument in eerlijke en betaalbare prijzen voor warmte. Hij wijst erop dat de grootte van 
de bandbreedte vooral voortkwam uit onzekerheid over de kosten, afschrijftermijnen en 
financierbaarheid voor eigenaren/bewoners en corporaties. Hij vraagt zich af waarom daar 
niet iets wordt aangescherpt en heeft de indruk dat er aan de kostenkant vooral is gewerkt 
met mooi weer scenario's. Zijn verwachting is dat er geen kostendaling komt. 
De  noemt deze discussie wiebelig voor hetgeen wijkbewoners kunnen 
ontlenen voor de waardeontwikkeling van hun woning. Het maakt uit wanneer de wijk van 
het gas afgaat en in welke staat de woning dan verkeert. Zonder duidelijkheid vooraf van de 
gemeente tast het de rechtszekerheid van de bewoner aan betreffende de waarde van het 
vastgoed. Hij is voorstander van een verplichting voor de gemeenten in het wettelijk domein 
om voor het begin van een volgende collegeperiode helderheid te bieden over wat er gaat 
gebeuren en wanneer. Bewoners kunnen dan anticiperen in het licht van eventuele 
toekomstige investeringen. Nu dreigt er een zekere willekeur te ontstaan onder gemeenten. 
Hij had verwacht dat de zekerheid voor particulieren en corporaties met deze tekst veilig zou 
worden gesteld. De  merkt op dezelfde ambitie te delen dat er zekerheid nodig is 
voor de burgers. Het gaat hem om de wijze waarop en de verplichting doet daaraan niet zo 
veel. 
De voorzitter merkt op dat er vanuit de VNG geen discussie was over het gereedkomen van 
de warmtevisies in 2021 en duidelijkheid voor de burgers. 

De  wil hieraan toevoegen dat scholen ook bewoners zijn van wijken en hiervan 
wordt gevraagd hoe zij hun vastgoed gaan verduurzamen. Dan is het belangrijk te weten wat 
de warmtebron in de wijk wordt. Hij is ervan overtuigd dat het grootste deel van de 
gemeenten op tijd zal leveren, maar dat geldt niet voor elke gemeente afzonderlijk. Hij is 
voorstander van de voorgestelde verduidelijking. 
De  meent dat de achtergrond van de PBL-berekening betrof het lager 
uitkomen op aantallen woningen in de aanpak. Hij neemt aan dat de aanpassingsvoorstellen 
onder een wetgevingsagenda vallen. Wanneer een partij zich committeert die in de 
wetgevingsagenda wordt opgenomen kan dit veel duidelijkheid geven. Wat hem betreft 
geven de voorstellen a, b en c meer duiding. Hij noemt het onduidelijk of inderdaad in 2021 
voor die woningen die tot 2030 aan de beurt zijn de procedurele zaak is ingeregeld in een 
uitvoeringsplan volgens e en dat lijkt nu wat losgekoppeld. Hij verzoekt e onder c te voegen. 
De duidelijkheid is essentieel voor de oriëntatie van de hele sector. De voorzitter wijst erop 
dat d gaat over de transitievisie warmte en e over het uitvoeringsplan, een ander instrument. 
De  vindt de laatste twee zinnen over in gesprek gaan en een gezamenlijke 
opgave weinig toevoegen. Hij stelt een scherpere formulering voor of de zinnen weg te laten. 

 vraagt PBL of de wijzigingen meer zekerheid geven. Zij meent dat in 
het afgelopen jaar vooral de term verduurzaming vrij consequent is gebruikt in plaats van 
aardgasvrij. In de tekst wordt nu vooral aardgasvrij gebruikt. De indruk kan daardoor worden 
gewekt dat de hybride oplossing toch geen reële oplossing is. Over de leidraad is afgesproken 
dat het uitgangspunt is de laagste maatschappelijke kosten. Niet uitgesloten kan worden dat 
een niet-aardgasvrije optie nog steeds de goedkoopste optie is wanneer wordt gekozen voor 
een hybride optie. Zij verzoekt consequent de term verduurzaming te gebruiken en geeft de 
tafel in overweging duidelijker aan te geven dat het gaat om kosten per vermeden ton CO2. 
Dat maakt nogal uit ten opzichte van 'per project'. Zij verzoekt zwaarwegende motivering toe 
te voegen aan de zin over genoemde goede participatie. Zij zoekt naar iets meer druk voor 
de gemeenten om niet zomaar te mogen afwijken en de maatschappij met hogere kosten op 
te zadelen. De laatste zin van het amendement mag er wat haar betreft uit. Het betreft een 
gezamenlijk doel. Een opgave is meer een verantwoordelijkheid. Als marktpartijen dragen we 
graag bij maar wel binnen normale businesscase situaties. 

De  steunt de  om de tekst ongewijzigd te laten, 
ondanks veel sympathie voor het pleidooi van de VNG daarover. In wijken wordt door 
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bewoners veel belang gehecht aan wanneer wat precies gebeurt. Voor partijen is het een 
belangrijke hoeksteen om de planning te kennen. Dit is een onbeantwoord stuk informatie, 
het geeft de betrokkenen comfort als zeker is dat daarop in 2021 een antwoord gegeven 
wordt. 
De  meent dat de laatste zin verwarring schept. Hij houdt het omgekeerde 
pleidooi aan het betoog van : deze punten gaan over de wijkgerichte 
aanpak tot 2030 en centraal daarin staat volgens hem dat het gaat om het afkoppelen van 
het gasnet van wijken. Hij bestrijdt niet dat duurzaam gas voor een deel van de Nederlandse 
woningen een oplossing kan zijn buiten de wijkgerichte aanpak en misschien zelfs een 
eindoplossing voor sommige wijken. Hij pleit ervoor duidelijk te zijn over de wijken die nu 
worden aangepakt, dat zijn juist wijken die van het gas afgaan. Hij kan zich niet voorstellen 
dat gemeenten succesvol kunnen verlangen van inwoners dat zij een hybrideketel zullen 
aanschaffen. Stimuleren door gemeenten is mooi, maar het is geen wijkgerichte aanpak. Hij 
verzoekt omwille van duidelijkheid het voorbeeld van hybridetechnieken uit het rijtje te 
halen. 

De  ondersteunt eveneens het punt van de  voor duidelijkheid 
Corporaties hebben dit nodig vanwege de benodigde investeringen. Qua tempo voor 
investeringen is 2021 al laat tot en met 2030. Het moet eigenlijk eerder hoewel het een hele 
opgave is; er is een duidelijke bottleneck. Hij sluit zich aan bij het betoog om de laatste zin 
te schrappen. 

De  en  ondersteunen het punt van  over 
het zwaarwegende punt om af te wijken van maatschappelijke kosten. Ondersteuning van de 

 ook voor snelle duidelijkheid die ook de VEH-leden graag willen. Hij meent 
dat in het akkoord een inschatting staat dat 25% van de woningen overgaan op hybride 
warmtepompen tot 2030. 

De  merkt op dat nu eens wordt gesproken over aantallen woningen en 
gebouwen en dan weer over woningequivalenten. Dat maakt nogal verschil; een keuze is 
gewenst. De voorzitter vraagt de  hierop te reageren. De  
belicht dat de genoemde 1,5 miljoen woningen en gebouwen betreft en in de tekst over 
warmteaansluiting ging het over woningequivalenten. In de berekeningen is verondersteld 
dat gemiddeld 85 woningequivalenten gelijk is aan één gebouw in deze sector. In de 
rapportages is het handig te vermelden om hoeveel woningen en gebouwen het gaat. 
De  reageert op de windfall profit die de  heeft genoemd, de ACM 
heeft weer een uitvraag ingediend om de rendementen te controleren. Hij geeft aan zo'n 
profit te kunnen waarderen. De  constateert dat een belangrijk deel van de 
transitievisie warmte draagvlaken participatie mist. Deze onderliggende factoren ontbreken 
misschien omdat de kostenreductie niet snel genoeg gaat. De voorzitter reageert dat de 
aanname is dat warmtebedrijven de kostenverhoging geheel hebben ingeboekt. Hij meent 
dat dit niet het geval is. De  geeft aan dat de ACM het teveel aan windfall profit 
beoordeelt, hij stelt dat geen enkel warmtebedrijf de laatste jaren het redelijk 
warmterendement heeft gehaald. 

De  geeft aan de meeste toevoegen te waarderen vanwege hun nadere 
aanscherping en aangeven dat monitoring moet plaatsvinden. Hij merkt op dat de laatste 
twee zinnen kunnen worden geschrapt. Het verdient aanbeveling het punt van de 
maatschappelijke kosten preciezer in het akkoord op te nemen. Dat geeft een extra houvast 
voor de samenleving in de zoektocht naar de goedkoopste manier voor de energietransitie. 
De verdelingsvraag van de kosten komt er direct achteraan. Die dient pas te worden 
beantwoord als de inzet is gericht op de laagste kosten. Het is een goede toevoeging 
vanwege het beperkte huidige aantal waarborgen. De laagste maatschappelijke kosten in de 
leidraad in punt c) zou wellicht anders geformuleerd dienen te worden. Gemeenten maken al 
andere maatschappelijke kosten, onder meer voor de riolering waarvan aanleg en onderhoud 
gecombineerd kunnen worden. De kostenbenadering zou kunnen vallen onder zwaarwegende 
argumenten. 
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 pleit ervoor de leidraad te laten staan. Het biedt een kader en zij 
meent dat hier draagvlak voor is. Het verzoek om hybride als mogelijke technologische 
oplossing weg te laten in de plannen noemt zij raar. Het staat immers al in het akkoord 
genoemd en het is niet bekend hoe het in de praktijk gaat. De aanpak kan niet worden 
bepaald vanaf deze tafel. Zij pleit ervoor de leidraad dit te laten bewijzen en de afweging bij 
de gemeenten te laten. 
De  merkt op dat een focus op de leidraad betekent dat het zicht verdwijnt op 
de total cost of ownership voor de wijk. Hij wijst erop dat niet is gesproken over de teksten 
die niet voorliggen. Bij de presentatie van het akkoord was er een forse bandbreedte in de 
onzekerheid of de doelen worden gehaald. Hij noemt een onzekerheidsmarge van deze 
omvang niet acceptabel. 

De  reageert dat de  punten heeft aangestipt die kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van de onzekerheid. De vraag ligt nu vooral bij de rijksoverheid 
hoe de diverse instrumenten zoals subsidieregelingen kunnen worden vormgegeven. Het 
tempo waarin gemeenten besluitvorming kunnen realiseren is relevant net als de 
kostenreductie, en afhankelijk van de aanbestedingen, planmatigheid en duidelijkheid van de 
transitie ter voorbereiding van bedrijven. De voorzitter reageert dat veel daarvan niet in een 
tekst kan worden vastgelegd. 

 merkt op dat de netbeheerders geen voorstander zijn van het opnieuw 
aanleggen van het gasnet voor hybridesystemen. 

De voorzitter stelt vast dat er overeenstemming is over het schrappen van de laatste zinnen. 
Hij stelt voor de zin [De gemeente wordt ... vastgesteld] te laten staan. Hij heeft nota 
genomen van de opmerking van de VNG dat dit niet had gehoeven. 
Hij noemt vier huiswerkpunten die niet aan de sectortafel worden opgelost en hij kijkt 
daarvoor naar VNG en BZK, de penvoerders van deze paragrafen. Het betreft: 
- invoegen van zwaarwegend (inhoudelijk en grammaticaal). 
- het opvoeren van een voorbeeld bij c) de leidraad. 
- aardgasvrij, verduurzaming is gebruikt als algemeniseringsterm maar in sommige alinea's 
wordt bewust aardgasvrij gebruikt, bijvoorbeeld wanneer wijken van het gas afgaan in de 
periode tot 2030. Juist in deze paragraaf ligt daarop de nadruk. Deze definitiekwestie is niet 
geheel sluitend en geen van de twee termen mag sneuvelen ten koste van de andere. 
- koppeling van punt e) met de tekst daarboven. 
De punten zullen in week 16 nader worden bekeken. 

 merkt op dat de opsomming gaat over de transitievisie warmte en dat 
dan wordt gesproken over verduurzaming. De breed uitgesproken verwachting in de 
afgelopen maanden is dat voor 25% hybride oplossingen in potentie aanwezig zijn als één 
van de opties. Het is niet passend om dat van tafel te halen naar aanleiding van een PBL-
rapport. In de tekst kan overigens worden gesproken over de optie aardgasvrij, naast de 
optie hybridisering. De voorzitter reageert dat dit is gedaan. 
De  merkt op dat het hier gaat om de warmtevisie voor de hele gemeente tot 
2050. Voor de wijken die aan de beurt zijn voor 2030 worden de punten a, b en c besproken. 
Het zijn die wijken waarvoor de gemeente kans ziet om een optie zonder gas te benutten. 

 reageert dat in het Klimaatakkoord staat dat in 25% van de gevallen 
geldt dat het hybride is. De  bevestigt dat PBL dit ook heeft berekend echter niet 
in het kader van dit besluitvormingsproces. 
De voorzitter stelt vast dat de werkelijkheid zich niet altijd in een Klimaatakkoord laat vatten. 
Hij merkt op te verwachten dat geen gemeente een uitvoeringsbesluit neemt om hybride te 
gaan bouwen. Bij corporaties kan dat de komende jaren een optie zijn. Particulieren zouden 
dat vanaf 2025 als businesscase kunnen zien. In het Klimaatakkoord is het opgenomen, maar 
het is uiteraard niet de enige manier waarop het land wordt verduurzaamd. De twee sporen 
lopen langs elkaar en de scheiding in de tekst lukt niet voor 100%. De  
reageert dat uit de transitievisie kan volgen dat bepaalde gebieden goed zijn te benutten 
voor het toepassen van deze rendabele maatregelen. Het hele woningpotentieel van 7,5 
miljoen woningen wordt geadresseerd, waar je alle opties voor structurele maatregelen en 
economische oplossingen kunt toepassen. Het betreft niet alleen de wijkgerichte aanpak. 
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De voorzitter vat samen dat er inhoudelijk overeenstemming is en zegt te hopen voortgang 
te kunnen boeken in relatie tot het moment van de kabinetsappreciatie. Er zijn nog twee 
amendementen die van het rijk komen over de energiebelastingschuif en het warmtefonds. 

De  geeft een toelichting op de stand van zaken hiervan. In de kabinetsbrief 
van maart 2019 is genoemd dat het kabinet voornemens is een schuif toe te passen tussen 
huishoudens en bedrijfsleven in de ODE. Het bedrijfsleven gaat daardoor meer ODE betalen 
en huishoudens minder. Besproken is hoe de beoogde schuif in de energiebelasting daaraan 
kan worden gekoppeld. De inzet is het voordeel voor de huishoudens verder te vergroten en 
de prikkel voor de CO2-reductie in de gebouwde omgeving te handhaven. De maatvoering 
wordt nader bekeken. Uit de doorrekening van PBL blijkt dat de schuif in de energiebelasting 
aan twee kanten nodig is. Dat levert € 5 miljard op bij een onrendabele top van circa € 14,2 
miljard. De besparing in Mton is zodanig dat de ondergrens met 0,7 stijgt op een totaal van 
3,4. 

Het warmtefonds heeft effect op de boven- en ondergrens, levert 0,4 op bij de ondergrens en 
inclusief schuif is dat 1,1 Mton. De uitwerking is voor de zomer van 2019 gereed, mogelijk 
wordt hierbij voortgebouwd op het Nationaal Energiebespaarfonds gericht op financiering en 
ontzorging dat ook kan worden benut in de wijkaanpak. Het kabinet gaat hier een bedrag 
tussen € 50-80 miljoen per jaar voor beschikbaar stellen. Impliciete subsidie wordt geregeld 
in de zachte voorwaarden van het fonds. Subsidies voor iedereen worden geregeld via de 
ISDE. 

 reageert op uitvoering via de rekening van de energieleveranciers. Is 
daarover al overleg geweest, deze maatregel vereist namelijk inregelen. Zij wijst erop dat er 
sprake is van een incassorisico op de hele factuur. De  geeft aan dat 
voorfinanciering gekoppeld aan het fonds nader wordt verkend en mogelijk wordt ingeregeld. 
Het is geen besluit. 

De voorzitter vat samen dat er een verdere aanpassing komt van de energierekening ten 
gunste van burgers. Er zijn nog meerdere varianten mogelijk voor de verlaging voor de 
burgers. Hij merkt op dat de boodschap van deze sectortafel dient te zijn dat de 
verduurzamingsprikkel hoe dan ook niet dient te worden verkleind en wenselijk is dat deze 
zelfs nog wat wordt vergroot. Wat betreft het warmtefonds is er een zoektocht. Er is nog 
geen specifieke invulling gereed voor niet-kunners en ontzorgen. Hij meldt dat de kans heel 
groot is dat de datum van 26 april a.s. niet zal worden gehaald. 

De  brengt het punt de warmteordening in, nu de gemeenten verder zijn in de 
uitwerking van hun plannen lopen zij aan tegen de huidige warmteordening. Gemeenten zijn 
onzeker over de ordening van het warmtenet bij het realiseren van aardgasvrije wijken. Hij 
wijst op de behoefte aan verdergaande richtinggevende uitspraken in de tekst over het 
warmtenet waarbij alle netbeheerders een rol kunnen spelen. Hij stelt voor dit te preciseren 
in de komende weken. 
De voorzitter meent dat hierover al een proces is afgesproken, het gesprek zou door het 
Ministerie van EZK worden voortgezet en zo snel mogelijk tot een afronding komen. 

De  geeft aan dat de achterban de huidige teksten op dit punt teleurstellend vindt 
en dit tegenover het tekenen voor vergaande ambities wil zetten. De  
bevestigt dat hierover uitgebreid is gesproken in het afgelopen half jaar maar het is niet 
gelukt om richtinggevende uitspraken in de tekst op te nemen. De conclusie is dat dit iets is 
waar de minister de regie op gaat nemen en een voorstel gaat sturen naar de Tweede 
Kamer. De voorbereiding hiervoor loopt met veel partijen van deze sectortafel. Ook de 
gemeenten en provincies zijn daarbij betrokken. 

De voorzitter merkt op dat de hartenkreet van de gemeenten helder is, dat deze processen 
tegelijkertijd met de sectortafel dienen te lopen en zo snel mogelijk afronding behoeven. De 

 beaamt dat.  stelt dat het nu een keer opgelost dient te 
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worden en dat voortgang nodig is. Zij deelt dat met de VNG. De voorzitter reageert niet 
sturend op te zullen treden als de regie bij het Ministerie ligt. 

De  merkt op dat in de PBL-doorrekening de indruk wordt gewekt dat de ISDE-
regeling uitsluitend werd ingezet op warmtepompen en de wijkaanpak. Hij meent dat de 
regeling als instrument breder is bedoeld voor meerdere technologieën en op inzet buiten de 
wijken om. Hij stelt voor dat gegeven vast te houden. De  reageert dat dit is 
meegenomen voor isolatie. Dat stond immers in het akkoord. De kosten zijn deels 
proportioneel toegekend aan zaken die deel uitmaken van het hele pakket. De feitelijke 
uitwerking volgt nog. 

De voorzitter meent dat het voornemen van BZK is om een regeling te maken die zo breed 
mogelijk inzetbaar is. De denkrichting is een standaardverduurzaming die subsidiabel is en 
hij verwijst naar het voorbeeld vara de  aangaande de ISDE-subsidie. Hij meent 
dat PBL een aanname heeft gedaan om te kunnen rekenen. 

4. Governance en uitvoeringsprogramma 
De voorzitter stelt voor om de vormgeving van de governance te bespreken nu het kabinet 
daarover nog geen besluit heeft genomen. De brief is opgesteld door de heer Nijpels en 
wordt ter bespreking voorgelegd aan de sectortafel. 

De  vraagt waarom dit nu een bespreekpunt is. Hij noemt het ingewikkeld dat niet 
bekend is wat het kabinet wil. De voorzitter geeft aan dat dit mogelijkheden biedt voor de 
sectortafel. De  noemt het lastig dat er tegenstrijdige termen als mandateren en 
zonder last of ruggenspraak worden gebruikt. Hij verzoekt in overleg adviezen op te stellen 
en noemt de brief niet passend in de sfeer van een akkoord. Hij meent dat de sectortafel al 
verder is en ook zaken zonder akkoord kan uitvoeren. Zijn voorkeur gaat uit naar de term 
aanjaagteam en pleit voor een actiemodus. 
De  gaat hier voor een deel in mee. Hij spreekt uit dat een meer robuuste 
insteek dan alleen een aanjaagteam mogelijk is. Hij schetst dat een zelfstandige bevoegdheid 
gewenst is. 

 sluit zich bij de vorige sprekers aan en pleit voor een toon die niet strijdig 
is met de gemaakte afspraken. Zij is kritisch over nieuwe afspraken en eisen. In de 
routekaart wordt afgesproken hoe slim informatie wordt aangeleverd. Een voortgangsmonitor 
ziet zij graag getoetst om te voorkomen dat er twee uitvragen ontstaan. In een dialoog 
kunnen knelpunten worden besproken. 
De  toont zich positief al noemt hij de uitvoering voor verbetering vatbaar. Hij 
vindt de sturingsfilosofie niet gelukkig, deze sectortafel gaat immers uit van het initiatief van 
onderop en deze benadering zou meer terug mogen komen. De term het rijk is hier 
onduidelijk en de verwachtingen kunnen preciezer worden geduid. Hij is het eens met 
mevrouw Van Beek niet op verschillende momenten hetzelfde aan sectoren te vragen. 

De  noemt de taal aansprekend, maar de precisie van het stuk behoeft verbetering. 
De escalatiemomenten zijn nog niet ingebouwd.  is van mening dat de 
basis goed is waarbij de uitvoering en de borging uit elkaar zijn getrokken. Zij toont zich 
tevreden met een onafhankelijke groep en de aanspreekbaarheid van het rijk. Zij noemt de 
beweegbare aannames van PBL een aandachtspunt en is er voorstander van dat dit 
nadrukkelijk bij de politiek wordt gelegd. Zij is bezorgd over het vertragend effect van het 
integraal uitvoeringsprogramma en pleit ervoor aan de slag te gaan en niet te wachten op 
een nieuwe structuur. Zij noemt de actiepuntenlijst van de elektriciteitstafel positief en ziet 
een dergelijke lijst ook graag opgesteld voor deze sectortafel. 

De voorzitter reageert dat de actiepuntenlijst klaarligt en dat er veel acties zijn. 

De  heeft vraagtekens bij het stuk in relatie tot de taakstelling voor de sectortafel 
en de legitimiteit van handelen. Hij is voorstander van een aanjaagteam; een eerste stap om 
op gang te komen met elkaar. De  vindt de term uitvoeringsberaad niet 
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consequent. De frequentie van monitoring één keer per jaar noemt hij prima Hij wil wel 
graag weten hoe de bijsturing concreet wordt uitgevoerd wanneer de trend onder de 
doelstelling ligt? Is er een verband tussen de bijsturing in twee jaar en de kaders voor vijf 
jaar? De voorzitter meent dat de termijnen uit de Klimaatwet komen en dat is bepalend voor 
de logica en het ritme voor deze aanpak. 

De  heeft moeite met de mandatering van het voortgangsberaad en de 
mogelijkheid voor het voorstellen van aanvullende maatregelen. Hij wijst erop dat draagvlak 
essentieel is voor de wijkgerichte aanpak en pleit ervoor dat rekening wordt gehouden met 
de belangen van huiseigenaren. Hij noemt het lastig dat nu al uit handen te geven. 
De  kan zich vinden in de splitsing tussen doelbereik en de afspraken. Hij 
denkt dat het voortgangsberaad nodig is als escalatiegremium en pleit voor inkadering 
hiervan. Na drie jaar dienen zaken ingeregeld te zijn. De eerste fase kan zich richten op 
programma's met teams vanuit de sectortafel en daarmee de basis te leggen voor het 
realiseren van draagvlak. 

De  noemt het interbestuurlijk programma één van de pareltjes van het kabinet 
met afspraken over gezamenlijk optrekken op basis van gelijkwaardigheid. Dit gedachtegoed 
ziet hij graag tot uitdrukking gebracht in de uitvoering en verantwoording in het kader van de 
Klimaatwet. Het sturing geven is nu erg gericht op het rijk. 

De voorzitter merkt op dat dit alles goed is genoteerd en beluisterd door de Ministeries van 
EZK en BZK. Hij vat samen dat er behoefte is aan een soort aanjaagteam in de komende 
periode. De formulering van de borging kan preciezer. Hij wijst op de specifieke rol van de 
rijksoverheid in dit verband. Deze wordt gelijkgeschakeld aan de andere partners. 

De  betwijfelt of dit is gezegd en merkt op dat het rijk dit niet zou ondersteunen. 
Hij heeft gehoord dat gezamenlijk hard en programmatisch dient te worden gewerkt aan de 
uitvoering. De partners spreken elkaar periodiek aan op de gezamenlijk gemaakte afspraken. 
Meerdere aanwezigen hebben gezegd geen behoefte te hebben aan sturing vanuit een 
voortgangsberaad. Het rijk is daar ook niet voor. Hij geeft een lid van het voortgangsberaad 
in overweging, te denken aan iemand als de directeur van het SCP ter bewaking en het 
volgen van de uitvoering van afspraken en het teruggeven hiervan aan de sectortafel. Het 
beraad zou zich niet dienen te bemoeien met de afspraken en de uitvoering maar dient 
stimulerend mee te kijken en een adviserende rol richting het kabinet te hebben. 

De voorzitter zegt deze samenvatting te beschouwen als maatgevend. 

5. Vervolgproces vanaf nu 
De voorzitter herhaalt dat hij hierover weinig kan zeggen. De sectortafel kan zelf aan de slag 
gaan. Eind april is er waarschijnlijk meer duidelijkheid over het moment van de 
kabinetsappreciatie. De kans is heel klein geworden dat dit 26 april is. Mogelijk is er dan ook 
meer duidelijkheid over de ideeën van het rijk betreffende de uitvoering, de planning van het 
Kamerdebat en de ondertekening. 

6. Rondvraag en afsluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 18.02 uur. 
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1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
Aanwezigheid: 

 vervangt  namens KEK.  
 vervangt  namens VEH. 

 vervangt  namens Netbeheer Nederland. 
Bericht van verhindering is ontvangen van  en . Zowel 
de vertegenwoordigers van de Woonbond als van Aedes zijn afwezig, evenals die 
van de Unie van Waterschappen.  
 
Mededelingen:  
De teksten zoals die na de vorige vergadering schriftelijk zijn overeengekomen en 
vastgesteld, zijn rondgestuurd. Daarmee is het ontwerphoofdstuk Gebouwde 
Omgeving voor het KA gereed, op het door het kabinet aan te leveren deel 
betreffende de schuif in de energiebelasting na. Het kabinet houdt vast aan 
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begin juni als deadline voor de afronding van de eigen bijdrage aan het 
ontwerpklimaatakkoord.  
Diverse koepels hebben gemeld dat zij met het voorziene tijdspad mogelijk in de 
knel komen met de raadpleging van de achterban. De voorzitter stelt voor dat punt 
te tackelen wanneer er meer duidelijkheid is.  
 

 is benieuwd in hoeverre de tafel nog ruimte krijgt om iets te vinden van het 
pakket waar het kabinet mee komt, met name in het geval dat dit een wijziging in 
effecten ten opzichte van het huidige, doorgerekende pakket betreft. Hij gaat er wel 
vanuit dat het kabinet, ook zonder officiële doorrekening van het PBL, er alles aan 
doet om te zorgen dat de doelstellingen en commitments uit het KA kunnen worden 
gehaald en nagekomen. 
 
Eerder is al afgesproken dat het kabinet een aantal dingen zal toevoegen c.q. 
wijzigen, waarvan één onderwerp bij uitstek voor de sectortafel Gebouwde 
Omgeving van belang is. De voorzitter heeft meegekeken bij het proces en 
verwacht geen problemen.  
De verschuiving in bijdrage ODE zal in het voordeel van huishoudens uitpakken, van 
een fiftyfifty-verdeling naar 2/3 tegen 1/3. Per gezin scheelt dat ca. € 70,00 op 
jaarbasis. Deze verschuiving heeft geen gevolgen voor het effect, maar is goed voor 
het draagvlak.  
 
De stappen van het vervolgproces voor wat betreft dit onderdeel van het KA: 
- er komt een definitief Klimaatakkoord 
- de Tweede Kamer voert een debat over het akkoord 
- er ligt een te ondertekenen tekst 
Desgevraagd benadrukt de voorzitter dat van de deelnemende partijen steun aan 
het gehele akkoord wordt verwacht, maar commitment alleen geldt voor de 
afspraken binnen deze tafel.  
 

 wijst erop dat de wijze waarop eventuele reparaties moeten worden 
doorgevoerd als uit de KEV blijkt dat het effect niet is als verwacht, nog 
onvoldoende is geborgd.  
De voorzitter beaamt dat dit onderwerp nog moet worden besproken.  
Het kabinet heeft laten doorschemeren dat wanneer de tekst naar de Tweede 
Kamer wordt gestuurd, ook iets zal worden vermeld over de wijze van uitvoering. 
De uitvoering komt vandaag bij agendapunt 4 aan bod.  
 

 vraagt met betrekking tot de plannen in het kader van de Startmotor of 
de middelen al zijn toegekend en de activiteiten van start kunnen. Of moet nadere 
besluitvorming op deze onderdelen worden afgewacht?  

 antwoordt dat de middelen voor het KA pas beschikbaar komen nadat 
het akkoord gesloten is. Op onderdelen, zoals bijvoorbeeld de energie-
investeringsaftrek, is commitment toegezegd. Er wordt met Aedes nog gesproken 
over hoe één en ander technisch ingeregeld kan worden. De middelen voor de 
Startmotor staan dus niet ter discussie, maar ze zijn nog niet vrijgegeven. 
 
Met betrekking tot het besluitvormingsproces meldt  dat de 
medeoverheden ook nog met elkaar in overleg zijn. De jaarlijkse ALV van de VNG 
valt in juni helaas te vroeg om over het KA te spreken. Alle gemeenten ontvangen 
van de VNG nog wel een brief waarin wordt benoemd over welke onderwerpen het 
gesprek nog loopt.  
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De voorzitter deelt tot slot mee dat wordt gezocht naar een modus om brieven van 
deelnemers van de tafel eenvoudig beschikbaar te stellen voor alle deelnemers. Dit 
is bedoeld voor brieven gericht aan het kabinet, maar ook voor informatiebrieven, 
zoals de zojuist genoemde brief van de VNG, of brieven aan elkaar. Nader bericht 
hieromtrent volgt.  
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Verslag 9 april 2019 
Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.  
 
3. Motie EK 

 herinnert eraan dat in maart een motie is aangenomen door de Eerste 
Kamer die opdraagt alle verslagen van alle tafels en het Klimaatberaad openbaar te 
maken. 1 april jl. is hierover een brief aan de Eerste Kamer gestuurd. Momenteel 
verzamelt de heer Nijpels alle verslagen en kunnen partijen desgewenst zienswijzen 
op de verslagen indienen. Vervolgens is het aan de verantwoordelijke minister om 
te besluiten of eventueel delen worden weggelakt. De bedoeling is alleen dingen 
weg te lakken indien daar wettelijke gronden toe zijn. Partijen die daar behoefte 
aan hebben, kunnen nog een zienswijze indienen.  
 

 herinnert eraan dat het overleg onder andere condities is begonnen.  
De voorzitter beaamt dat. Middels de zienswijzen kan hopelijk tegemoet worden 
gekomen aan dit bezwaar.  
 
Desgevraagd geeft  aan dat het vooralsnog alleen de verslagen betreft. 
E-mails e.d. worden buiten beschouwing gelaten.  
 
4. Governance 
Aangezien de besprekingen over de governance nog steeds lopen, kan  
nog geen duidelijkheid geven op dat vlak. Tijdens de vorige bijeenkomst is de stand 
van zaken al gewisseld. De hoofdlijn is dat het kabinet verantwoordelijk is voor de 
doelstelling van 49%, de minister verantwoordelijk voor de megatonnen op het 
eigen domein en de partijen verantwoordelijk zijn voor het nakomen van afspraken 
die henzelf betreffen. 
Het voornemen is voor deze sector te komen tot een uitvoeringsoverleg dat 
minimaal twee keer per jaar bijeenkomt met deelnemers namens het Rijk en 
namens de partijen. Momenteel wordt gezocht naar een voorzitter voor dat overleg. 
Het is de taak van het uitvoeringsoverleg een voortgangsrapportage op te stellen. 
De daarnaast in te richten overkoepelend beraad dient vooral om te reflecteren op 
resultaten en om te adviseren aan het kabinet. 
Het punt dat de partijen moeten ondertekenen terwijl zij nog niet zeker weten of de 
doelstellingen kunnen worden behaald, wordt ondervangen door de mogelijkheid tot 
aanpassing middels voorstellen van de minister met compenserende of aanvullende 
maatregelen. Deze aanpassingsoptie wordt eens per twee jaar geboden. Daarnaast 
wordt eens per vijf jaar ook de doelstelling beoordeeld op noodzaak tot bijstelling. 
Er is nadrukkelijk niet gekozen voor een jaarlijkse optie tot aanpassing omdat dat te 
veel onrust zou scheppen.  
Overigens kan de governance per tafel verschillen vanwege de onderlinge 
verschillen tussen de tafels.  
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De voorzitter stelt vast dat ten behoeve van de uitvoering van het hoofdstuk GO 
een uitvoeringsoverleg wordt voorgesteld dat veel lijkt op de huidige tafel. De 
bijeenkomsten van het uitvoeringsoverleg dienen vooral om de stand van zaken 
met elkaar door te nemen.  
 
Naar aanleiding van het governance voorstel worden een aantal opmerkingen 
gemaakt en vragen gesteld: 
-  is benieuwd of de gesprekken gevoerd door het uitvoeringsoverleg 
openbaar of vertrouwelijk zullen zijn. 
Daarover kan nu nog geen uitspraak worden gedaan, maar de voorzitter stelt voor 
uit te gaan van de huidige situatie.  
-  begrijpt dat iedere twee jaar de mogelijkheid bestaat tot bijstellen 
wanneer uit de jaarlijkse KEV blijkt dat het effect achterblijft. Bij het 
Energieakkoord is ook een dergelijk mechanisme ingesteld, maar de ervaring leert 
dat het veel werk vergde om uiteindelijk op het juiste niveau uit te komen. Dit 
zullen intensieve processen zijn, waarbij ook moet worden opgelet dat de afspraken 
goed worden vastgelegd. 

 heeft nog niet 100% scherp welke vorm het proces rond mogelijke 
aanpassingen krijgt. Zelf interpreteert hij het zo dat tweejaarlijks de mogelijkheid 
bestaat om aanpassingen te doen, maar dat bij iets achterblijvende cijfers niet per 
definitie maatregelen moeten worden genomen.  
-  heeft eerder gezien dat sommige onderwerpen tussen de wal en het schip 
vielen door de inrichting van de tafels. Voortzetting van deze structuur leidt er 
mogelijk toe dat een aantal onderwerpen buiten beschouwing blijft. Is er ook 
gedacht over een overkoepelend orgaan dat bijvoorbeeld nieuwe onderwerpen op 
kan pakken?  
De voorzitter weet dat hierover nog niet uitgebreid is gesproken door het kabinet, 
maar hij sluit niet uit dat ook het overkoepelend Klimaatberaad wordt voortgezet, 
zij het onder andere voorwaarden.  

 voegt toe dat er sowieso iets overkoepelends komt. De hoofdtaak van 
het monitoren van de voortgang zou echter volgens de tafel hier moeten liggen. 
-  is benieuwd naar de interactie met verantwoordelijkheden van het 
kabinet onder de Klimaatwet. Is het mogelijk dat vanuit het uitvoeringsoverleg 
voorstellen worden gedaan aan het kabinet om aan de verantwoordelijkheden op 
dat vlak te voldoen? 
De voorzitter licht toe dat na aanname van de Klimaatwet, deze het wettelijk kader 
vormt. Daar past ook de KEV en de vijfjaarlijkse beoordeling van de doelstelling in. 
Het uitvoeringsoverleg is dan inderdaad faciliterend aan dat kader. 
-  waarschuwt dat goed moet worden vastgelegd tot in welke mate 
van detail het uitvoeringsoverleg moet beslissen. Voorkomen moet worden dat 
verschillende vormen van governance op dezelfde onderwerpen betrekking hebben. 
Als voorbeeld noemt hij de inhoud van de routekaarten en de behandeling daarvan. 
De voorzitter antwoordt dat ook voor de routekaarten een structuur wordt gekozen 
die veel lijkt op de bestaande structuur t.b.v. het opstellen. De leden hebben 
inmiddels een lijst ontvangen met clusters van afspraken die een logisch geheel 
vormen. Onder leiding van de trekkende partij zal (vaker dan twee keer per jaar) 
hands-on gewerkt worden om de routekaarten tijdig en kwalitatief afdoende op te 
stellen. De indeling van de clusters komt bij het volgende agendapunt ter sprake. 
-  acht de governance en mandatering van 
doorslaggevend belang en vraagt of het onderwerp een volgende keer nog 
uitvoeriger ter bespreking komt. 
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De voorzitter bevestigt dat het onderwerp terugkomt. Het streven is rond 
half juni/tweede helft juni wederom een bijeenkomst van de tafel te plannen. 
Hopelijk is op dat moment de kabinetsbrief verschenen en kan deze bij de 
bespreking worden betrokken. 
 
5. Uitvoeringsprogramma en uitvoering 
Ten behoeve van de uitvoering is een overzicht opgesteld met clusters van 
afspraken, dat veel lijkt op de huidige structuur. Vaker dan voorheen is het Rijk 
benoemd als trekkende partij van het cluster omdat de uitvoering grotendeels bij de 
uitvoerende macht ligt. Enkele andere partijen zijn ook benoemd tot trekkende 
partij. Met de beoogde trekkers van de werkgroepen is al contact geweest en zij 
hebben toegezegd deze rol op zich te nemen. Voor de clusters waar de trekkende 
partij nog niet is benoemd, geldt dat dit voor C1.8 waarschijnlijk Aedes wordt en 
voor C1.11 Netbeheer Nederland.  
 
Over de indeling en manier van werken zijn geen nadere vragen. Alle aanwezigen 
stemmen ermee in.  
 
De voorzitter vervolgt dat nu in eerste instantie per werkgroep een plan van aanpak 
zal moeten worden opgesteld, waarin aandacht is voor het op te leveren product, de 
betrokken partijen, de planning, de benodigde middelen, etc. Er is een 
standaardtabel opgemaakt die de werkgroepen kunnen invullen. Het vergaderritme 
is per groep zelf vast te stellen. Als deadline voor het plan van aanpak per 
werkgroep is 7 juni a.s. voorgesteld. De plannen vormen tezamen het werkplan 
voor deze tafel dat bij de eerstvolgende bijeenkomst kan worden besproken. 
Hopelijk is dan ook de kabinetsbrief beschikbaar en geeft deze geen aanleiding tot 
aanpassingen.  
 
6. Stand van zaken voortgang 
De voorzitter verzoekt op een aantal onderwerpen de stand van zaken toe te 
lichten. 
 
Leidraad  
Aan de leidraad en het bijbehorende Expertise Centrum Warmte (ECW) wordt 
volgens  hard gewerkt met goed gevolg. Dit gebeurt samen 
met andere overheden en de koepels. Momenteel wordt gewerkt aan een 
startanalyse die in september 2019 gereed moet zijn. Er zijn inmiddels 10 
bijeenkomsten met stakeholders gehouden om de kengetallen te bespreken en de 
output van de startanalyse vast te stellen. Er volgen nog meer van dit soort 
bijeenkomsten. 
In samenwerking met een extern bureau wordt ook gewerkt aan een handreiking 
voor de lokale analyse. Het doel is dat gemeenten in september een analyse krijgen 
van de opties met betrekking tot warmte en bijbehorende kosten op basis waarvan 
zij een afweging kunnen maken.  
Het ECW is druk bezig met de leidraad. Conform de hier afgesproken governance is 
de adviesraad voor het ECW voor het eerst bijeengekomen onder leiding van 

, oud-wethouder van Arnhem.  
Ook is het ECW bezig een extra pool op te zetten ten behoeve van bundeling van 
kennis waarbij nadrukkelijk naar de noodzakelijke kennis voor de Regionale Energie 
Strategieën wordt gekeken.  
Het geheel kon een vlotte start maken en lijkt goed op koers te liggen. 
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De voorzitter vraagt of ook in beeld is hoeveel gemeenten zelf al aan de slag zijn 
gegaan, zodat de leidraad voor hen wellicht te laat komt.  

 vindt het lastig die vraag te beantwoorden. In haar gemeente 
Utrecht, waar al volop aan verschillende onderdelen wordt gewerkt, wordt met 
smart op de leidraad gewacht omdat men die wil inzetten ter verificatie. Zij 
vermoedt dat de grote meerderheid van gemeenten wel doorheeft dat actie moet 
worden ondernomen en ook al aan het nadenken is. Op basis van 
fingerspitzengefühl schat zij in dat slechts een kleine voorhoede al met het 
rekenwerk is begonnen.  
De voorzitter weet dat de situatie in Eindhoven vergelijkbaar is met Utrecht. Als ca. 
10% van de gemeenten vooroploopt, is dat een goede verdeling.  
 

 was aanwezig bij de eerste bijeenkomst van de adviesraad ECW en 
bespeurde daar onder veel partijen grote twijfel over de voortgang. Met name op de 
referentiescenario's was er kritiek omdat het scenario's betroffen die niet uit het KA 
komen. Het gemeenschappelijk gevoel was dat de geboden informatie nog erg ver 
afstond van waar behoefte aan is. Zowel ten behoeve van het niveau, als het 
tijdspad moet een tandje bijgezet worden en wellicht een andere aanpak gekozen.  
De voorzitter vraagt of de adviesraad wel verwacht dat het uiteindelijke resultaat 
een rekenprogramma levert waarop gemeenten kunnen leunen bij de keuze van 
hun aanpak.  
Volgens  was het gevoel bij de adviesraad dat procesmatig te weinig 
direct met de gebruikersgroep is gecommuniceerd over wat nodig is. Dit geldt met 
name voor het deel betreffende het handelingsperspectief, dat nu net is gestart. De 
adviesraad heeft voorgesteld bij gemeenten langs te gaan en te informeren naar 
wat zij nodig hebben. De handelwijze was nu te veel top-down. 
Het geven van dit soort signalen is volgens  precies waar de 
adviesraad toe dient. Hij is dan ook tevreden dat de informatie wordt doorgegeven.  

 was zelf niet aanwezig, maar heeft een vergelijkbaar beeld 
teruggekregen over de bijeenkomst van de adviesraad. Zij suggereert 
koplopergemeenten als Utrecht bij het proces te betrekken.  
 
De voorzitter vraagt voor de duidelijkheid nogmaals of de adviesraad wel instemt 
met de grote lijn. 
Ten aanzien van de referentiescenario's in de leidraad heeft de adviesraad volgens 

 nadrukkelijk gezegd dat dit niet de scenario's betroffen die in het 
KA zijn overeengekomen. Er zijn drie referentiescenario's en één gaat uit van hoge 
temperatuur collectieve warmte. Dat zou middentemperatuur moeten zijn, maar dat 
scenario is niet opgenomen. Lage temperatuur, onder de 40 graden, is dan weer 
wel opgenomen.  

 vreest dat de informatievoorziening aan de adviesraad niet correct 
is geweest. Hij weet zeker dat PBL middentemperatuurwarmtenetten als één van de 
strategieën gaat doorrekenen; niet hoge temperatuur.  
PBL heeft voor allerlei onderdelen van het model inmiddels 
deskundigenbijeenkomsten georganiseerd om de rekenregels in het model te 
bespreken en input te verzamelen. Dit traject dient om de technische informatie 
voor het model zo goed mogelijk vast te stellen. Ook voor het vastleggen van de 
behoeften van gemeenten is die aanpak gehanteerd; met een aantal gemeenten is 
besproken aan welke informatie behoefte is en welke tabellen en parameters 
gewenst zijn. PBL zal verschillende tabellen opstellen, in vereenvoudigde vorm en 
voorzien van een meer gedetailleerde versie, teneinde tegemoet te komen aan de 
verschillende niveaus van informatiebehoefte.  
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Het proces om te komen tot de handreiking, het tweede deel van de leidraad, is net 
opgestart. Ook daarvoor wordt een bezoek gebracht aan gemeenten om de 
behoeften vast te stellen.  
 
De definitie van midden- en hoge temperatuur was nog onderwerp van discussie. 
Op de vraag van de voorzitter wat deze nu inhoudt, licht  toe dat 
middentemperatuur minstens 65 graden moet zijn. PBL is uitgegaan van warmer 
dan 70. De definitie voor middentemperatuur is dat voor verwarming van tapwater 
geen aanvullende voorziening nodig is. Hogetemperatuurwarmtenetten gebruiken 
water van bijna 100 graden. Enkele bestaande warmtenetten werken daarmee. PBL 
heeft uit Zuid-Holland het verzoek gekregen voor de warmterotonde met hoge 
temperatuur te rekenen. 
 

 vermoedt dat een deel van de verwarring bij de 
adviesraadbijeenkomst bij de definitiekwestie lag. Daarnaast denkt hij dat de 
adviesraad niet volledig is geïnformeerd. Dit is een aandachtspunt, maar inmiddels 
is PBL uitgenodigd om een volgende keer toelichting te komen geven.  
 
Kennis- en leerprogramma proeftuinen 
Wijkgerichte aanpak transitievisies warmte 

 benadrukt dat zij een indicatief beeld geeft en geen weet heeft 
van de gang van zaken bij alle individuele 255 gemeenten.  
Uit de goed bezochte door VNG georganiseerde bijeenkomsten over de thema's 
blijkt veel belangstelling onder gemeenten. Gemeenten zijn naarstig op zoek naar 
informatie die het kennis- en leerprogramma in opbouw van de VNG moet gaan 
leveren. Het programma is in eerste instantie gericht op bewustwording en in 
beweging brengen van gemeenten en daarnaast op ondersteuning met kennis en 
ervaring. Een ander doel van het programma is knelpunten die uit de praktijk naar 
voren komen, met name met betrekking tot regelgeving, snel te agenderen.  
Inmiddels is op een aantal onderdelen al informatie beschikbaar, zoals de (on) 
mogelijkheden met warmtealternatieven, de mogelijkheden van de Crisis- en 
Herstelwet, aanpak van communicatie en participatie, uitwisseling over hoe tot 
transitievisies kan worden gekomen en het delen van de leidraad. Deze informatie is 
gedeeld langs verschillende wegen zoals bijeenkomsten, samenwerkende groepen, 
websites, helpdesk, Q&A-factsheets e.d.  
Veel gemeenten hebben de eerste stappen gezet richting de wijkgerichte aanpak. 
Met name een aantal steden is daar al heel ver mee. De ervaringen worden ook 
uitgewisseld.  
Ook wordt in heel Nederland gewerkt aan de Regionale Energie Strategieën 
(RES’en). Deze moeten nog sneller klaar zijn. Ook moet hieruit informatie kunnen 
worden geput over warmte. De minder voorradige kennis over warmte vormt een 
dilemma omdat deze informatie nodig is als input voor de transitievisie. Overigens 
zijn zowel de provincies als de waterschappen zeer betrokken bij het opstellen van 
de RES'en.  
Bij de reeds lopende proeftuinen is op het gebied van acceptatie en draagvlak veel 
te overwinnen. Eén van de punten waar gemeenten tegenaanlopen is in hoeverre zij 
iets kunnen zeggen over woonlastenneutraliteit en de garantie daarop. Daarnaast 
vergt, met name in stedelijke gebieden, de organisatie van collectieve 
warmtevoorziening als warmtealternatief veel aandacht. Gemeenten worstelen nog 
met de vraag wat nodig is om de warmte te kunnen garanderen tegen 
maatschappelijk wenselijke voorwaarden.  
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 vult aan dat aan de tafel Arbeidsmarkt en scholing twee weken 
geleden een intentieovereenkomst Arbeidsmarkt en scholing in de wijkgerichte 
aanpak is gesloten. Deze overeenkomst ziet toe op de samenwerking in ketens, het 
creëren van een leeromgeving in de wijken en bij bedrijven en het inbedden van 
een leercultuur in bedrijven zelf. 
De intentieovereenkomst is landelijk, maar wordt gevolgd door een vertaalslag naar 
regionale PPS'en, waar in een brede samenwerking tussen kennisinstellingen, 
overheid en bedrijven de aanpak wordt ingebed. De eerste PPS wordt komende 
week al gesloten in Limburg. Misschien moeten deze PPS'en ook worden ingebed in 
de governancestructuur. 
 

 gaat in op de woonlastenneutraliteit. Het Rijk hanteert de formulering 
dat streven naar woonlastenneutraliteit het uitgangspunt is. Het is nadrukkelijk 
geen garantie. Het uitgangspunt is dat we woonlastenneutraliteit bereiken voor 
steeds meer huishoudens en situaties, niet alleen via warmtefonds maar ook met 
opschaling en kostenreductie. Dit streven houdt in dat bij de wijkgerichte aanpak 
wordt begonnen met gebouwtypes en situaties waar woonlastenneutraliteit voor 
veel huishoudens te realiseren is.  
In de communicatie naar bewoners toe zou bij voorkeur niet over een garantie 
moeten worden gesproken. Verstandiger is het uit te gaan van het streven met de 
opmerking dat waar dit niet mogelijk blijkt, naar maatwerkoplossingen wordt 
gekeken. In de PBL-doorrekeningen blijkt dat kostenneutraliteit haalbaar is op 
macrovlak, maar hieruit kunnen geen conclusies worden getrokken voor concrete 
situaties. Dit is ingewikkeld, zowel voor partijen op nationaal niveau, als lokaal. Via 
het kennis- en leerprogramma moet worden geoefend met het communiceren 
hierover met bewoners.  
 

 bedoelde ook geen garanties op individueel niveau. Het KA 
belooft echter wel woonlastenneutraliteit voor 'archetypes'. Op dit moment is haar 
geen enkele wijk bekend waar het streven wordt gehaald. Dat vormt wel een 
probleem. Uit deze discussie blijkt wederom hoe ver de lokale leefwereld afstaat 
van de nationale. Dat viel ook op bij de doorrekening die nadrukkelijk de nationale 
rekening betreft. Mensen die in de praktijk bezig zijn met aanpassingen aan hun 
huis, hebben er niets aan dat de nationale rekening klopt. Om de achterban mee te 
krijgen, moet hier wel iets aan worden gedaan. 

 sluit zich volledig aan bij het standpunt van de VNG. In 
het KA staat de woonlastenneutraliteit als hard uitgangspunt. Het wordt lastig om 
mensen te overtuigen met dit verhaal. Zeker de mensen in koplopergemeenten 
hebben recht op garanties.  
 
De voorzitter wijst erop dat er 1 miljoen woningen zijn die woonlastenpositief te 
isoleren zijn. Deze woningen staan over het algemeen dicht bij elkaar en kunnen 
per wijk worden aangepakt. Het first mover disadvantage kan daar omslaan in een 
advantage; door snelle aanpak kunnen zij eerder profiteren van kostenbesparing op 
hun energierekening.  
Dat het Rijk geen garanties kan geven is logisch, maar praktisch gezien kan wel 
woonlastenneutraliteit worden gerealiseerd door de juiste aanpak en de juiste 
volgorde van werken te kiezen.  

 merkt op dat generieke maatregelen nooit garanties kunnen bieden 
voor specifieke situaties. Als men dat verwacht, wordt het een lastige discussie. 
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 noemt in dit verband als punt van zorg dat mensen die 
woonlastenpositief kunnen verduurzamen, nog niet worden gefaciliteerd omdat de 
discussie met de toezichthouder nog loopt. Dit is voorlopig een bottleneck voor de 
financieringsconstructies. Dat commitment is nodig voordat de variant waarlangs 
dat kan worden gefaciliteerd kan worden besproken. Begin maart is door het 
Financieel Stabiliteitscomité wel de uitspraak gedaan dat men meer zou moeten 
kunnen lenen voor een duurzame woning, en tegelijkertijd minder voor een minder 
duurzame woning. Daar zit een kleine opening, maar er is nog niet veel ruimte.  
De voorzitter stelt voor dit onderwerp bij het stuk omtrent financiering te 
bespreken.  
 

 herkent de problemen, maar denkt dat moet worden bekeken hoe 
bestaande instrumenten tactischer kunnen worden ingezet om in de proeftuinwijken 
de woonlastenneutraliteit mogelijk te maken. Voor sommige verbouwingen wordt 
bovendien wel garantie gegeven. Vooral voor de proeftuinen is creativiteit nodig om 
met de beschikbare middelen woonlastenneutraliteit te bereiken. Dit geldt wat hem 
betreft zowel voor corporatiebezit als particulier bezit.  
 

 merkt op dat PBL heeft vastgesteld dat de beschikbare middelen tot 2022 
geen probleem vormen, maar dat er zelfs geld overblijft. Het is dus een kwestie van 
maatwerk en schuiven met potjes om dit herkenbare vraagstuk op te lossen. 
 

 waarschuwt in dit kader voor de gevolgen van experimenten op de 
lange termijn. Bij toekomstige verkoop van een woning in een wijk waar nu 
woonlastenneutraal verduurzamen wordt gefaciliteerd, wordt de koper getoetst 
tegen dan geldende nieuwe normen. Daar kan een dempend effect van uitgaan. Nu 
al experimenteren met particulier bezit terwijl nog geen consensus is op hoger 
niveau over de leennormen kan ongewenste gevolgen hebben en zodoende het 
draagvlak schaden.  
 
Routekaarten / Streefdoel 

 is verheugd te kunnen melden dat alle 12 sectoren een routekaart 
hebben ingeleverd voor 1 mei jl. Gedurende de zomer worden deze beoordeeld op 
hardheid, nauwkeurigheid en mogelijke knelpunten. Begin volgend jaar kunnen 
hopelijk definitieve routekaarten worden vastgesteld, die ook elke twee jaar kunnen 
worden geüpdatet. In het KA is al overeengekomen dat in 2025 de peilstok erin 
wordt gestoken om te bepalen of nodig bijsturing op dit vrijwillige traject d.m.v. 
wetgeving of handhaving beschikbaar komt.  
Bij de normering van utiliteit spelen behalve de streefwaarde 2030 ook de eindnorm 
2050 en het harmoniseren van de wetgeving. Hiertoe zijn verschillende 
onderzoeken in gang gezet. Een lopend onderzoek betreft de duiding van de opgave 
in Megatonnen, een ander betreft de kengetallen. In de zomer wordt een 
impactanalyse gemaakt op de integrale opbrengsten van streefdoelen.  
Het onderscheid tussen gebouwgebonden en niet-gebouwgebonden maatregelen 
ten behoeve van de erkende maatregelenlijst in de Wet Milieubeheer wordt nader 
uitgewerkt met als doel de wetgeving per 1 januari 2021 in werking te laten treden. 
 
De voorzitter is benieuwd of de routekaarten nu een zodanig detailniveau hebben 
dat ze gemeenten helpen bij het opstellen van een transitievisie of voor de 
startmotor.  

 kan die vraag nog niet beantwoorden want hij heeft de routekaarten 
zelf nog niet gezien.  
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 vult aan dat de mate van detail per sector verschilt. Voor 
universiteiten kan bijvoorbeeld een dergelijke uitwerking wel worden gegeven, maar 
voor het grote aantal schoolgebouwen voor primair onderwijs is dat lastig. Daarbij 
zijn scholen afhankelijk van de lokale huisvestingsplannen. Ook binnen andere 
sectoren bestaan dergelijke verschillen.  
 

 vraagt of voorafgaand aan het peilen in 2025 al wetgeving wordt 
voorbereid die per 2026 in werking zou kunnen treden indien dit nodig blijkt.  
Ferdi Licher verwacht dat wanneer er aanleiding is te denken dat de doelstelling niet 
wordt gehaald, tijdig zal worden begonnen met de voorbereiding.  
 

 deelt namens haar achterban mee dat een brief is opgesteld in 
overleg met de leden waarin suggesties en een handreiking staan die kunnen leiden 
tot prestatiegaranties en het geven van prestatiegaranties. Graag brengt zij deze 
brief onder de aandacht van het departement.  
Het monitoren van het energieverbruik was een belangrijk onderdeel van het 
gesprek, weet . Het gesprek over de wijze waarop dat eenvoudig en 
precies kan worden gedaan, wordt voortgezet.  
 
Financiering 
De wijze van financiering is van zeer groot belang om tot een zoveel mogelijk 
woonlastenneutrale uitvoering te komen.  wijst op het politieke debat 
rond het onderwerp waaruit dit belang ook naar voren komt.  
Er is inmiddels een interdepartementaal programma financiering en ontzorging 
ingericht waarbij twee boegbeelden van de Algemene Bestuursdienst zijn 
ingeschakeld ter ondersteuning. Eén van hen, Bertholt Leeftink, focust op het 
Warmtefonds.  
Het oprekken van de financieringstermijn binnen het Warmtefonds van 15 jaar naar 
een termijn van 20 jaar heeft een groot effect op de woonlastenneutraliteit op 
jaarbasis. Voorts wordt waarschijnlijk een doorstart gemaakt met het Nationaal 
Energiebespaarfonds. De toegang tot dat fonds wordt verbreed naar groepen die nu 
geen leenmogelijkheden hebben. Ook worden de looptijden verlengd en gezocht 
naar private funding. Zodoende kan het fonds doorgroeien van de huidige € 600 
miljoen naar € 4 à € 5 miljard. Uitgangspunt is dan nog steeds dat andere 
financieringsproducten daardoor niet uit de markt worden gedrukt. De rente zal 
marktconform zijn en de markt niet verstoren. De markt is dermate groot dat een 
met bedrag van € 4 à € 5 miljard nog slechts een klein deel van de markt kan 
worden bediend.  
De andere betrokkene van de Algemene Bestuursdienst is . Hij houdt 
zich bezig met de hypothecaire keten en bespreekt de onderwerpen kredietnorm en 
woonlastenbenadering met alle toezichthouders en de kredietverlenende 
instellingen om dit vlot te kunnen trekken. Er is het departement veel aan gelegen 
een doorbraak te realiseren. Indien de berekeningen nog niet robuust genoeg zijn, 
zal toch gezocht moeten worden naar een oplossing om overkrediteringsproblemen 
te voorkomen. Daarnaast wordt bekeken hoe aanvullende hypotheken voor 
verduurzaming eenvoudiger kunnen worden gemaakt. Verder is er ook aandacht 
voor de gebouwgebonden financiering. Er is een traject in gang gezet voor een 
wetsaanpassing opdat het Warmtefonds, maar ook de banken, gebouwgebonden 
financiering kunnen gaan leveren. De erfpachtroute wordt ook meegenomen, met 
name als alternatief voor de specifieke doelgroep die weinig inkomen heeft maar 
wel vermogen. Op verzoek van een aantal gemeenten wordt ook gekeken naar 
opties met de baatbelasting. Dit zal niet dé route voor de toekomst worden, maar 
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het kan mogelijk tijdelijk soelaas bieden in de fase dat het Burgerlijk Wetboek nog 
niet is aangepast.  
Er wordt een groot digitaal platform ingericht dat de hele klantreis faciliteert en dat 
ook verbinding legt met energieloketten e.d. ten behoeve van de digitale 
ontzorging. 
Samen met de Bouwagenda wordt nagedacht over de meer fysieke ontzorging, de 
praktische kant. Sommige mensen zullen de uitvoering individueel willen oppakken, 
maar naar verwachting zal er veel vraag zijn van eigenaar-bewoners, zowel binnen 
als buiten de wijkaanpak, naar een collectieve aanpak die hen ontzorgt. Het lijkt 
logisch om daar publieke regie op te hebben.  
Momenteel wordt het palet van maatregelen ter ontzorging met zowel 
marktpartijen, als energieloketten en de Bouwagenda en het publieke spoor verder 
ontwikkeld. Naar verwachting zullen daar nog een aantal sessies voor nodig zijn.  
Terugkomend op de woonlastenneutraliteit, benadrukt  dat de middelen 
die vanuit verschillende bronnen beschikbaar zijn en nog komen in totaal een groot 
bedrag zullen vormen. Op macroniveau is kostenneutraliteit dus haalbaar, de kunst 
is om het in steeds meer praktijksituaties ook zo uit te voeren.  
 

 wijst erop dat de genoemde maatregelen doorgaans al snel verband 
houden met fiscaliteit. Hij heeft begrepen dat aanpassingen op dat gebied moeilijk 
liggen, onder andere vanwege beperkte uitvoeringscapaciteit. Er was sprake van 
een blokkade op voorhand van medewerking aan maatregelen die consequenties 
voor het ministerie van Financiën tot gevolg hebben.  
De voorzitter weet dat dergelijke maatregelen, op de EIA na, niet zijn 
overgenomen. 
 

 komt terug op de routekaarten. Naast inzicht in de opgave op het 
gebied van verduurzaming, leveren zij ook inzicht in mogelijke tekorten aan 
financiering. Voor een aantal sectoren, zoals de onderwijssector, blijkt uit de 
routekaarten een groot tekort. In dat verband informeert hij naar de voortgang op 
het eerdergenoemde traject voor het vraagstuk van de financiering van het 
transitiefonds maatschappelijk vastgoed.  

 antwoordt dat in het DG-overleg rond maatschappelijke sectoren steeds 
is gezegd dat zo veel mogelijk met bestaande middelen zou worden gewerkt, waar 
nodig soms met aangepaste wetgeving en op basis van goede planning en fasering. 
Het traject om dit mogelijk te maken loopt nog. De wens is natuurlijk een zo 
kostenefficiënt mogelijk pad te volgen richting 2030. Hopelijk draagt die route bij 
aan kostenbesparing en kan op basis van bestaande middelen, met de 
energiebelasting en hier en daar wat ondersteuning, tot resultaat worden gekomen. 
Dat moet echter nog blijken. Als onomstoten vast komt te staan dat dingen niet 
kunnen binnen het huidige stelsel met de huidige mogelijkheden, volgt een nieuw 
gesprek.  
 

 kan zich voorstellen dat voor sommige sectoren het verhogen van 
de prijzen van hun producten een optie is. Dat is bij het onderwijs niet mogelijk.  
 

 is erg blij met de geboekte voortgang op het vlak van financiering. Hij 
kan zich volledig vinden in de uitgangspunten, maar plaatst een kanttekening bij de 
erfpachtconstructie. Een deel van de kosten die bij gebouwgebonden financiering als 
handlingkosten te boek wordt gesteld, blijft bij erfpachtconstructies vallen onder 
collectieve maatschappelijke kosten. De vraag is of de verschillende instrumenten 
ook worden vergeleken op de maatschappelijke kosten die ermee gemoeid zijn. De 
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vergelijking moet wel volledig kunnen worden gemaakt. Er lijkt sprake van enige 
verschuiving in het debat op dit vlak.  

 reageert dat steeds is gezegd dat bij alle routes van eenzelfde soort 
plichtmodel wordt uitgegaan.  

 ziet dat als zorgplicht naar de consument. Dat is inderdaad heel goed 
geregeld. Maar de handlingskosten die per definitie met een erfpachtconstructie zijn 
gemoeid, zijn lastig te vermijden. Daarom is zijn vraag of de vergelijking eerlijk 
wordt gemaakt. 
De voorzitter stelt voor deze discussie in de werkgroep Financiering te vervolgen.  
 
De voorzitter constateert dat uit de routekaarten ongetwijfeld een financiële claim 
naar boven zal komen. Gedurende de komende paar jaar moet worden uitgewerkt 
hoe de claim wordt verwerkt.  

 benadrukt dat het opstellen van de routekaarten ook veel positieve 
gevolgen heeft maar er moet wel voldoende handelingsperspectief zijn om opgaven 
waar men zich aan committeert, te kunnen realiseren. Voor een aantal sectoren is 
dat nog een forse zorg, maar daar komt men nog met elkaar over te spreken.  
Het is begrijpelijk dat het lastig is het akkoord te ondertekenen wanneer er grote 
zorgen zijn over de middelen, maar  wijst erop dat de financiële 
onderhandelingen over het KA zijn afgerond.  
De voorzitter nuanceert die opmerking. Waar in de tekst over sommige, wat verder 
van de overheid afstaande sectoren in het KA een zinnetje is opgenomen dat nog 
over de kosten wordt gesproken, is dat bij de routekaarten niet expliciet 
opgenomen. Dat is logisch omdat het onderwijs van de overheid is. Er is dus een 
impliciete afspraak dat over de financiële consequenties van de routekaart nog 
wordt gesproken. 
 
Op de vraag van  of gezinnen met weinig vermogen en weinig 
inkomen ook een erfpachtconstructie krijgen aangemeten, antwoordt  
dat die in het Warmtefonds terecht kunnen.  
 
Arrangementen  

 heeft al een eerste bijeenkomst belegd over de inbedding van de 
arrangementen.  
De arrangementen moeten schaalvergroting en gestandaardiseerde aanbiedingen 
mogelijk maken. Daarnaast moeten de arrangementen goed aansluiten bij een 
aantal zaken die door BZK al in werking zijn gezet, zoals de standaard. Er is 
inmiddels opdracht gegeven om de belangrijkste types uit te werken om aan te 
kunnen geven wat een koppeling aan de standaard in financiële en technische zin 
betekent. Deze uitwerking komt binnenkort beschikbaar. Ook moet worden 
aangesloten bij het digitaal loket. Dat past ook in de ontzorgconstructie die met 
name voor de individuele woningeigenaren moet worden gearrangeerd.  
In het kader van de wijkgerichte aanpak wordt gezocht naar een aantal corporaties 
die in verbinding kunnen worden gebracht met innovatieve consortia die al diverse 
concepten aan het uitwerken zijn. Zodoende wordt een opmaat tot de 
renovatieversnelling gemaakt.  
Komende week vindt een vervolgbespreking plaats om een meer samenhangend 
verhaal in het plan van aanpak te plaatsen. De komende maanden wordt informatie 
boven water gehaald om, zodra het akkoord er is, actie te kunnen ondernemen.  
Vanuit de klimaatenvelop is er dit jaar ca. € 20 miljoen beschikbaar voor projecten 
in meerjarige innovatieprogramma's. De eerste ideeën hiervoor worden nu 
beoordeeld en kunnen in september definitief worden ingediend. Het aanbod is 
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overweldigend en bevat een veelvoud aan voorstellen van samenwerkende 
marktpartijen en kennisinstellingen die creatieve en goede ideeën leveren. Blijkbaar 
begint de markt ook perspectief te zien. Het bewijst dat het momentum goed is. 
Al met al kan dus in de aanloop naar de ondertekening goed worden doorgewerkt 
en wijst alles erop dat dit ook gebeurt.  
 

 vult aan dat het Bouw-, techniek- en innovatiecentrum ook al informeel 
van start is gegaan.  

 beaamt dat vorige week de BTIC-raad voor het eerst bijeengekomen 
is. Ook is met een consortium een aanvraag ingediend voor de innovatiemiddelen. 
 
De voorzitter heeft ook in de praktijk bemerkt dat er al veel gebeurt, hetgeen hem 
zeer verheugt.  
 

 heeft nog een opmerking omtrent de 1,5 miljoen woningen en 
gebouwen die volgens het akkoord in de eerste tranche worden aangepakt. Er is 
enige onduidelijkheid over de interpretatie. Er is onduidelijkheid ontstaan of de 
koppeling aan ISDE alleen voor woningen geldt of niet. Als dit alleen voor woningen 
zou gelden, zou een belangrijk segment aan gebouwen buiten beeld blijven. De 
interpretatie van het akkoord moet duidelijk zijn, dus er moet worden 
gecommuniceerd dat het hier woningen en gebouwen betreft.  
De voorzitter weet dat dit signaal al bij het rijk terecht is gekomen. De verwarring is 
ontstaan doordat sprake is van 1,5 miljoen woningen, plus de utiliteitsbouw. 
Rekenkundig gezien gaat het om 1,5 miljoen woningequivalenten, waaronder ook 
kleine MKB'ers ter grootte van 2 à 3 weq zouden kunnen vallen.  
Volgens  staat in het akkoord niet duidelijk weergegeven of 
bedrijven al dan niet toegang hebben tot ISDE. 
De voorzitter begrijpt de behoefte aan duidelijkheid. Het is niet eenvoudig om dit af 
te bakenen op MKB, gezien het onderlinge verschil in grootte tussen MKB-bedrijven. 
Classificering naar omvang van installatie zou dat probleem ondervangen, aldus 

. 
De voorzitter beaamt dat dat een optie kan zijn. Een andere afweging is dat de 
ISDE-gelden zo efficiënt mogelijk moeten worden ingezet.  
 
Vervolgproces 
Zoals reeds besproken: 
- alle clustertrekkers hebben tot 7 juni de tijd om samen met betrokken 

partijen een plan van aanpak op te stellen in het format dat hen zal worden 
toegestuurd.  

-  de kabinetsbrief wordt afgewacht en verschijnt hopelijk voor de volgende 
vergadering  

- op basis van deze stukken en wellicht meer duiding over de governance 
wordt tijdens de volgende vergadering verder gesproken  

 
6. Rondvraag en afsluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 
18.44 uur. 
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