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1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 16.05 uur en heet de aanwezigen welkom. 

Helaas kan de minister vandaag niet aanwezig zijn bij deze vergadering vanwege 

verplichtingen in de Tweede Kamer. Afwezig zijn , die wordt vervangen 

door , , die wordt vervangen door  en 

vandaag is ook  aanwezig.  komt later en wordt tot die 

tijd vervangen door .  

 

Mededelingen 

De voorzitter meldt dat er een mail verzonden is over de video die gemaakt wordt 

en verzoekt de aanwezigen om daaraan hun medewerking te verlenen. 

 

 meldt dat zich al circa 15 tot 20 mensen hebben aangemeld. 
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De voorzitter meldt dat, met betrekking tot de situatie rondom de Wob, is gebleken 

dat er niet veel zienswijzen ingestuurd zijn. Hij benadrukt dat persoonlijke gegevens 

verwijderd mogen worden. Het is de bedoeling dat alle zaken omtrent de Wob, 

inclusief het verslag van vanmiddag, zo spoedig mogelijk op SharePoint komen te 

staan. De voorzitter verzoekt daar dan nog goed naar te kijken omdat, volgens de 

belofte van de minister, deze stukken tegelijkertijd met het klimaatakkoord 

openbaar zullen worden. 

 

Agenda 

De voorzitter geeft een toelichting op de agenda. Deze wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

2. Verslag van 7 mei 2019 

 

Tekstueel en naar aanleiding van:  

Pagina 2, tweede alinea, derde regel:  meldt dat ‘kostenwijziging’ veranderd 

dient te worden in ‘wijzigingen in effecten’.  

 

Het verslag wordt met inbegrip van deze wijziging goedgekeurd.  

3. Kabinetsappreciatie 

 

De voorzitter benadrukt dat hetgeen vanmiddag geprojecteerd wordt nog 

vertrouwelijk is. 

 

Chris Kuijpers geeft een toelichting en zegt dat met name de energiebelasting een 

heikel punt was. Er is extra geld gealloceerd voor de gebouwde omgeving en tussen 

nu en december 2019 wordt de discussie vooral gevoerd aan de tafels industrie en 

mobiliteit. Er zal later vandaag een gesprek gevoerd worden met de coalitie en als 

daar nog zaken uitkomen die consequenties hebben voor de tekst, dan wordt dat 

nog doorgegeven. 

 

C1.5 Financiering van de verduurzaming 

 geeft een toelichting op de gewijzigde tekst.  

Er is een warmtefonds toegevoegd waarbij iedereen toegang kan krijgen tot 

financiering. Tot 2030 is hiervoor een bedrag van € 50 tot € 80 miljoen beschikbaar 

en men verwacht dat daar ook nog, vanuit andere instellingen, private middelen bij 

zullen komen. Hierbij is de looptijd opgerekt van 15 naar 20 jaar waardoor de 

maandelijkse lasten lager worden en de woonlastenneutraliteit dichterbij komt. 

Deze maatregel geldt dus voor zowel eigenaar-bewoners als verenigingen van 

eigenaren. 

 

 vraagt hoe het zit met de opmerking dat de € 50 tot € 80 miljoen 

niet revolverend is. 

 

 zegt dat men nog bezig is met de inrichting van het warmtefonds, maar 

dat de middelen breder inzetbaar zullen zijn om het fonds succesvol te maken. 

 

 vraagt of ook de slager en de bakker op de hoek zich tot het 

warmtefonds kunnen wenden. 

 

 herhaalt dat het fonds er voor eigenaar-bewoners en verenigingen van 

eigenaren is.  
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 vraagt wat men bedoelt met "dat bedrag wordt op termijn 

verminderd". 

 

 zegt dat de € 50 tot € 80 miljoen na 2030 verminderd zal worden.  

 

De voorzitter vult aan dat dit waarschijnlijk om boekhoudkundige redenen zo is 

opgeschreven.  

 

Chris Kuijpers zegt dat men hoopt dat ook andere partijen zullen instappen om het 

beschikbare bedrag te vergroten, zodat de overheidsbijdrage op termijn kan 

afnemen. 

 

 denkt dat het zou helpen als de voorlooprisico’s hiermee zouden 

kunnen worden gefinancierd en hij wil weten of daarover is nagedacht. 

 

 zegt dat het hierbij met name om isolatie en financiering van de 

warmteapparatuur gaat. 

 

De voorzitter denkt dat ook de aansluiting op het warmtenet daarbij hoort. 

 

 zegt dat een en ander in de uitwerking meegenomen moet worden. 

 

 is van mening dat de voorwaarden wel aantrekkelijker moeten 

zijn dan bij een consumptief krediet van een bank. 

 

 zegt dat men wil voorkomen dat er op oneigenlijke wijze wordt 

geconcurreerd. Het blijkt overigens vaak dat niet de rente, maar de looptijd 

doorslaggevend is. 

 

 vraagt naar de scope. 

 

 zegt dat deze nog nader uitgewerkt moet worden. 

 

 constateert dat voor het genoemde bedrag enkele duizenden woningen per 

jaar gedaan kunnen worden. 

 

 zegt dat de NEF nu al groeit en dat het de verwachting is dat door 

deelname van andere partijen het volume zal groeien tot enkele miljarden. 

 

 vraagt of dit, net als de NEF-lening, fiscaal aftrekbaar zal zijn. 

 

 vermoedt van wel. 

 

 vraagt naar de termijn. 

 

 hoopt dat het fonds in 2025 substantieel is gegroeid tot enkele 

miljarden, maar dit zal nog moeten blijken. 

 

 constateert dat het er nu op lijkt dat het fonds voor mensen is die het 

niet zo breed hebben. 

 

 zegt dat op dit moment 20% van de bevolking geen toegang heeft tot 

een vergelijkbaar fonds en dat dit fonds in de toekomst voor iedereen is. 
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 vraagt of er een verruiming kan plaatsvinden in de segmenten die 

van de lening gebruik kunnen maken. 

 

 zegt dat dit meegenomen wordt in de uitwerking en dat er ook gekeken 

wordt of er nog betere instrumenten zijn. 

 

 vraagt hoe het zit met de fiscaliteit en of dit fonds ook voor 

corporaties geldt. 

 

 denkt dat dit een fiscaal aftrekbare lening wordt die te vergelijken is 

met de NEF. Het idee over de corporaties vindt hij een interessante gedachte. 

 

 vraagt of het om object gebonden financiering gaat. 

 

 zegt dat dat niet op voorhand zo is, maar dat dit wel meegenomen kan 

worden in de uitwerking. Een deel van de financiering zal waarschijnlijk via de 

energierekening lopen. 

 

 constateert dat er in de tekst staat dat er een relatie is met een 

object. 

 

De voorzitter zegt dat die zin is opgenomen, omdat een lening meestal gekoppeld is 

aan de waarde van een object, maar het hoeft niet per se een object te zijn. 

 

 vraagt wanneer dit fonds start. 

 

 zegt dat het de bedoeling is dat dit per 1 januari 2021 volledig 

operationeel is, maar hoopt dat men op 1 januari 2020 al kan starten. 

 

Chris Kuijpers zegt dat men zo snel mogelijk met dit product op de markt wil 

komen, maar er kunnen ook nog zaken toegevoegd worden. 

 

C1.6 Wegnemen onrendabele top  

 geeft een toelichting op de gewijzigde tekst en zegt dat de 

energiebelasting met ingang van 2020 vier cent omhoog zal gaan en daarna 

jaarlijks stijgt met een cent tot aan een bedrag van tien cent. De coalitie is bezorgd 

dat mensen met een klein inkomen en een slecht geïsoleerde woning een en ander 

niet kunnen betalen. Er is daarom goed gekeken naar een balans tussen de prikkel 

en de teruggave aan de huishoudens. Het kabinet heeft afspraken gemaakt over 

verlaging van de energierekening. Overigens is dit een gevoelig onderwerp, omdat 

het mensen direct in hun portemonnee raakt, maar er zijn nu ook veel waarborgen 

gecreëerd. Woonlastenneutraliteit komt daardoor dichterbij. 

 

De voorzitter zegt dat het hier om variant B uit het voorstel gaat. 

 

 vraagt met betrekking tot de genoemde 1,5 miljoen bestaande 

woningen of het dan om gespikkelde woningen of om geclusterde woningen gaat. 

Zij vraagt of het voldoende is om vrijwilligers aan te wijzen. 

 

 zegt dat er in 2030 1,5 miljoen woningen nodig zijn om het doel te 

kunnen behalen. Aan de VNG is de toezegging gedaan om samen met PBL te kijken 

hoe de woningen in de wijken geclusterd kunnen worden. Een en ander moet echter 

nog wel uitgezocht worden. 
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 vraagt of er gestuurd wordt op het aantal woningen of op de mate 

van CO2-neutraal zijn. 

 

 is bang dat het door de strot duwen van dergelijke maatregelen 

schadelijk is. 

 

 zegt dat het nog niet eens 2020 is en dat deze plannen over 2030 

gaan. Het is nu dus nog niet mogelijk om hier veel over te zeggen. 

 

 wijst erop dat als er eenmaal een wijk is aangewezen, niet meer 

kan worden bijgestuurd. 

 

De voorzitter heeft hiervan een mentale notitie gemaakt. 

 

Chris Kuijpers zegt dat op dergelijke zaken in de tweede ronde proeftuinen wellicht 

nog beter kan worden gestuurd.  

 

 wijst op de laatste alinea en vraagt of de woorden "en andere 

gebouwen" daar al stonden. Zij wil weten of hieronder dan ook de slagers en 

bakkers vallen. 

 

 zegt dat "en andere gebouwen" hier nog niet stond. In verband 

met de consistentie zijn die woorden toegevoegd. Het gaat daarbij dan ook om 

slagers en bakkers. 

 

 constateert dat de 3,4 Mton uit de tekst is gehaald en denkt dat men 

op deze manier stuurt op maatregelen en niet op effecten. 

 

De voorzitter zegt dat de 3,4 Mton niet is weggevallen, maar in deze paragraaf is 

die niet meer nodig. 

 

Chris Kuijpers meldt dat er wel degelijk wordt gestuurd op 3,4 Mton. 

 

 is bang dat, als de hybride oplossing niet levert, dat in de andere 

oplossingen gecompenseerd moet worden. Door deze zin te schrappen, wordt dat 

losgelaten. 

 

De voorzitter zegt dat het kabinet de wens van de tafel heeft ingewilligd, daarom is 

deze zin hier nu niet meer nodig, maar het blijft zeker de bedoeling dat de 3,4 Mton 

gehaald wordt.  

 

 vraagt of er sprake is van een belastingverschuiving in de tweede 

schijf. Hij dacht namelijk dat de belastingverschuiving niet alleen in de eerste, maar 

ook in de tweede schijf zou plaatsvinden om een en ander aantrekkelijk te maken 

voor bijvoorbeeld hogescholen. 

 

De voorzitter zegt dat dit hier voor de zomer sprake van was, maar dat het er al 

lang uit is. 

 

 zou graag zien dat er marktwerking op de warmtenetten komt. 

 

1.7 Transparante afweging en besluitvorming 

 geeft een toelichting op de wijziging die slechts een zin omvat. 
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 vindt die zin geen goed idee, omdat het alternatief van de nieuwe 

warmtedrager complex wordt en duur. 

 

De voorzitter zegt dat huurders een bedrag terug zullen krijgen vanwege een daling 

van de energietarieven. Daardoor hebben ze extra geld voor de aanschaf van 

nieuwe apparatuur. 

 

 zegt dat er constant een afweging plaatsvindt is of iets haalbaar en 

betaalbaar is en of dat de beste oplossing op termijn is. 

 

 denkt dat men geen grip heeft op het speelveld, omdat het Rijk 

de marktmeester is en daar worden gemeentes onrustig van. 

 

 geeft aan dat er daarom ook "gezamenlijke partijen" staat. 

 

 denkt dat deze zin ook anders te lezen is en dat individuele burgers 

die niet mee willen doen, daar gebruik van zullen maken. 

 

De voorzitter is van mening dat dat niet de bedoeling kan zijn. 

 

 denkt dat het hierbij meer om een inspanningsverplichting 

gaat. 

 

Chris Kuijpers zegt dat dit voortkomt uit het idee dat het klimaatakkoord tot hoge 

kosten leidt. Hij denkt dat het dan handig is als deze zin erin staat.  

 

De voorzitter denkt dat het erom gaat dat het de verantwoordelijkheid van alle 

partijen is dat het alternatief reëel en betaalbaar is. 

 

 kan toch niet meegaan in deze wijziging. 

 

 zegt dat de tekst inderdaad zo kan worden gelezen dat er een garantie 

op individueel niveau is, maar dat is niet de bedoeling. In de zwarte tekstgedeelten 

wordt de nieuwe zin toegelicht en daaruit blijkt dat de leidraad duidelijk maakt dat 

het niet om een individueel recht gaat, maar om een uitgangspunt. 

 

 bekijkt het vanuit de praktijk en vreest daarom dat individuele 

bewoners dit kunnen uitnutten. Hij is bang dat men hierdoor zelfs bij de rechtbank 

terecht kan komen. 

 

 stelt voor in het verslag op te nemen dat de aanwezigen zich zorgen 

maken dat aan deze tekst een individueel recht ontleend wordt. In de context van 

deze tekst staat nadrukkelijk dat de leidraad erop gericht is om de keus voor de 

kosteneffectieve opties en de kosten voor eindgebruikers te objectiveren. Zo dient 

deze tekst dus gelezen te worden. 

 

 oppert om, naar aanleiding van bezwaren van de 

, het woord ‘er’ in de nieuwe zin te wijzigen in ‘dit’; het probleem van de 

 zou dan opgelost zijn. 

 

De voorzitter concludeert dat de aanwezigen dat een goed idee vinden. 

 

C1.7 Wetgevingsagenda wijkgerichte aanpak 

 geeft een toelichting op de gewijzigde tekst en zegt dat er bij 

gemeentes wel een vorm van doorzettingsmacht moet komen te liggen. 
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 vindt dit reëel.  

 

 heeft in de afgelopen maanden diverse wethouders gesproken die 

eigenlijk helemaal geen wijken willen aanwijzen. 

 

De voorzitter zegt dat dat weer een ander probleem is. 

 

C1.7 Voldoende financiële middelen 

 zegt dat dit niet alleen over de gebouwde omgeving gaat, maar dat dit 

breder is. 

 

 vraagt of dit dan ook over andere overheden gaat. 

 

De voorzitter bevestigt dit en vraagt of de aanwezigen akkoord kunnen gaan met de 

voorgestelde wijzigingen. 

 

 zegt dat een deel van de tekst nog niet bekend is. Hij zou graag 

eerst de andere tekst ook willen zien en deze met zijn achterban willen bespreken 

voordat hij akkoord kan gaan. De reparatie is namelijk niet volledig en dat blijft een 

pijnpunt. 

 

De voorzitter zegt dat het nu alleen over deze tekstwijziging gaat. Hij stelt voor om 

aan de minister te melden dat deze tekstwijzigingen volgens de aanwezigen niet tot 

grote problemen zullen leiden. 

 

 denkt, in het kader van de 1,5 miljoen, nog wel na over een 

aantal mooie zinnen. 

 

 zegt dat dat een vervolg is op het bestuurlijk overleg van vorige week, 

maar dat men daar nog niet uit is. Het gaat in ieder geval niet om een aanpassing 

van het akkoord. 

 

 vraagt waar die tekst precies staat. 

 

 zegt dat een addendum zou kunnen zijn bij het bestuurlijk 

overleg dat gedeeld kan worden met de achterban. 

 

 vindt dat dit bij het hele pakket hoort. 

 

Chris Kuijpers zegt dat deze tekst voorligt in het bestuurlijk overleg van 

26 juni 2019. Dan kan bekeken worden hoe een en ander moet worden vastgelegd, 

waarna de achterban geraadpleegd kan worden. 

 

De voorzitter constateert dat de aanwezigen het eens zijn met de tekst van het 

klimaatakkoord. 

 

 zegt dat het om een akkoord op hoofdlijnen gaat en dat daar nog een 

nadere uitwerking op zal komen. 

 

 merkt naar aanleiding van de opmerking van  

op, dat zowel de VNG als de provincie dit belangrijk vinden en dat dit daarom niet 

ergens in een la mag verdwijnen. 

 



8 

 

 

De voorzitter geeft een toelichting op de procedure rondom de afronding van de 

tekst; deze informatie zal per mail ook nog aan de aanwezigen worden 

toegezonden.  

 

 zegt dat er een formulering komt over wat het zetten van een 

handtekening precies inhoudt. 

 

 vraagt naar de datum. 

 

De voorzitter zegt dat dit alles voor kerst 2019 afgerond moet zijn. 

 

 vraagt of een en ander bij de sectortafels gebeurt of als geheel. 

 

De voorzitter zegt dat dit bij de sectortafels zal gebeuren. Het is de bedoeling dat 

men de tekst van het klimaatakkoord ondersteunt en zich committeert aan de 

hoofdstukken waarover men heeft meegepraat. 

 

 ziet nog wel bezwaren om zijn achterban op een lijn te krijgen. 

 

Chris Kuijpers hoopt dat er toch tempo gemaakt kan worden en dat dit al eerder 

dan met kerst 2019 is afgerond. 

 

 kan zich vinden in het tekstvoorstel dat  

eerder vanmiddag heeft gedaan. Hij wil weten wanneer duidelijk is dat dit 

overgenomen wordt. 

 

Chris Kuijpers zegt dat dit binnenkort in de ministerraad zal worden besproken. 

 

4. Governance uitvoering 

 

De voorzitter wijst op de twee bijlagen en richt zich nu vooral op de governance 

Klimaatakkoord gebouwde omgeving. 

 

 zegt dat er ook nog tekstuele afspraken gemaakt zijn met de minister 

die hier echter nog niet in staan. 

 

Chris Kuijpers verwijst naar de tabel en zegt dat er clusters van maatregelen zullen 

komen en dat daarbij gekeken wordt naar de samenhang op verschillende 

onderdelen. Het is de bedoeling dat ook deze tafel in de komende tijd twee tot drie 

keer per jaar bijeen zal komen om overleg te voeren over de uitvoering en om de 

knelpunten te bespreken. De minister wil graag dat daar een onafhankelijke 

voorzitter bij aanwezig is en heeft Diederik Samsom gevraagd die taak uit te 

voeren. 

 

De voorzitter vult aan dat aan deze tafel ook nog een vertegenwoordiger van het 

Nationaal Programma RES zal aanschuiven. Hij geeft een toelichting op het schema 

waaruit blijkt hoe het streefcijfer van 3,4 Mton in 2030 gerealiseerd zal worden. Er 

zijn clusters gevormd; de voorzitters daarvan zijn inmiddels bekend en ook op de 

hoogte. Deze schema's zullen morgen rondgestuurd worden. [Actie] 

 

 wijst op de relatie eigenaren-woningbouwcorporaties en waarschuwt 

ervoor dat de commerciële verhuurders niet mogen gaan bungelen. 

 

De voorzitter zegt dat de arrangementen die worden ontwikkeld ook bestemd zijn 

voor corporaties.  
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Het is de bedoeling dat men vanaf vandaag met de uitvoering aan de slag gaat. 

 

 zegt dat er nog informatie zal komen over welke maatregelen geschikt 

zijn voor welke woningtypes. 

 

 vraagt of er een link is tussen het sectorale uitvoeringsoverleg en het 

bovenliggende voortgangsoverleg. 

 

De voorzitter zegt dat er een overleg zal komen tussen de voorzitters van de 

verschillende uitvoeringsoverleggen. Dit zal begeleid worden door de minister van 

EZK. 

 

 zegt dat er een lichte versie komt van het overkoepelende beraad 

waarmee de samenhang van de tafels geborgd is. De voorzitters van de tafels 

zullen daarvan deel uitmaken. 

 

 vraagt of, als de minister naar buiten komt met de tekst van het 

klimaatakkoord, dit dan openbaar is en of men daar dan op mag reageren. 

 

De voorzitter bevestigt dit, maar benadrukt dat men er wel van uitgaat dat de 

deelnemers positief zullen zijn. 

 

 zegt dat een ander nu in een nieuwe fase terecht is gekomen. De 

minister neemt de regie op de uitvoering, zodat het streefgetal van 3,4 Mton ook 

echt gehaald wordt. Het is daarbij belangrijk dat de tafels benut worden om te 

bekijken of het goed gaat of niet. 

 

 vraagt of het klopt dat de ministeries van VWS en OCW en eigen 

verantwoordelijkheid krijgen onder de coördinatie van de minister van BZK. 

 

Chris Kuijpers zegt dat die verantwoordelijkheid er al is. Een aantal zaken moet nog 

wel besproken worden met de departementen en zal dan ook weer hier 

terugkomen. De tafels worden nu opgeheven en tegelijkertijd wordt er een 

uitvoeringsoverleg ingesteld. 

 

5. Vervolgproces 

 

De voorzitter constateert dat dit officieel vandaag de laatste bijeenkomst van de 

sectortafel is. In oktober 2019 zal de eerste bijeenkomst van het uitvoeringsoverleg 

gehouden worden. De uitvoering kan vanaf morgen van start gaan. De meeste 

zaken aan deze tafel zullen dus ongewijzigd blijven, alleen het secretariaat zal 

worden gehalveerd, omdat  daar niet langer deel van zal uitmaken. 

De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet in de afgelopen tijd. 

 

Chris Kuijpers bedankt de voorzitter voor zijn energieke inzet in de afgelopen 

periode. Hij heeft veel positieve energie in deze tafel gestoken wat heeft geleid tot 

een goede aanpak. 

 

6. Rondvraag en afsluiting 

 

Er zijn geen vragen. 

De voorzitter sluit de vergadering om 18.10 uur. 
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1. Opening en mededelingen  

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. Na het vorige 

overleg zijn er vanuit het kabinet nog enkele wijzigingsvoorstellen voor het 

hoofdstuk Gebouwde Omgeving naar voren gekomen. Het doel van deze bespreking 

is om dit te bespreken en het stuk alsnog definitief te maken.  

 

2.  Hoofdstuk Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving  

Aan de orde is de rondgestuurde versie van 25 juni 2019. De voorzitter loopt het 

document door. 

 

Pagina 4, de voettekst:  

De deadlines die zijn verstreken worden niet aangepast in de tekst. In het 

uitvoeringsoverleg zullen de data worden besproken.  

 

 verwijst naar de discussie met het IPO over het moment waarop 

begonnen is met tellen. Deze startdatum vindt hij niet terug in de tekst. De 

voorzitter antwoordt dat die discussie betrekking had op het RES-document.  

 

Chris Kuijpers vult aan dat er vanmiddag nog een overleg is met EZK, de RES’en en 

de koepels, ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg. Daar komt de integrale 

tekst ook op tafel en kan een vergelijking worden gemaakt.  

 

Pagina 7, punt f:  

Dit punt is naar g verschoven. Ook is het iets omzichtiger geformuleerd.  

 

Pagina 7, punt i, ‘wordt in dialoog met de sector een passend pakket aan 

aanvullende maatregelen afgesproken.’  

 

Algemeen Secretariaat  

VERSLAG  

Vergadering: SER - KA - Sectortafel Gebouwde Omgeving, nr.  

Datum en tijd: 25-06-2019, 10.00 uur – 11.20 uur 

Plaats: SER 

Aanwezig: Diederik Samsom (voorzitter) 

(zorg en sport),  (NBNL),  

(NVDE),  (OCW),  

 (KEK),  (Woonbond), (VNG), Chris 

Kuijpers (Rijk),  (Rijk),  

(Aedes),  (Techniek NL),  

(IPO),  (Bouwend Nederland),  

(Unie van Waterschappen),  

(Bouwagenda),  (Rijk),  

 (VEH),  (Energiebedrijven) 

Secretariaat:  

Notulist:  (Het Notuleercentrum)  
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 vindt hier ‘de sector’ wel heel breed geformuleerd.  

 

De voorzitter merkt op dat het lastig is om een strakke definitie van ‘sector’, dan 

wel ‘partijen’ te geven. Daarom is besloten het maar zo te laten.  

 

 vult aan dat dit letterlijk is gekopieerd uit de evaluatiebepaling bij 

utiliteitsbouw.  

 

Pagina 8: 

Enkele partijen zouden graag willen dat deze verhoging in de servicekosten 

terechtkomt en niet in de huur. Zo kan op de huurtoeslag worden bespaard. Dit is 

nu voorkomen.  

 

 merkt op dat het lastig is om deze kosten binnen de huur door te 

voeren, maar op de lange termijn is het wel beter. Hij is blij met deze aanpassing. 

 

Pagina 9, punten c en e:  

Geen opmerkingen.  

 

Punt 9, punt j:  

 

 zegt dat er nog gekeken zou worden naar het voorlooprisico.  

 

 vindt het logisch om te bekijken of meefinancieren in het warmtefonds 

mogelijk is. In september gaat het voorstel voor de uitwerking en inrichting va het 

warmtefonds naar de Kamer.  

 

 vraagt of het klopt dat sommige kosten zich niet terugverdienen. Ten 

tweede vraagt hij of het warmtefonds zo veel mogelijk techniekneutraal zal zijn, dus 

dat alle technieken er onder vallen.  

 

 antwoordt dat techniekneutraal het uitgangspunt is. Bij het 

warmtefonds is niet het uitgangspunt dat alleen gefinancierd kan worden als het 

woonlastenneutraal is. Er is toegang voor iedereen. Het uitgangspunt van de 

woonlastenneutraliteit geldt voor de hele aanpak gebouwde omgeving. Het is een 

optelsom van kostenreductie, goedkope financiering en subsidie.  

 

Pagina 10:  

Hier is wel met de jaartallen geschoven, omdat het hier de begroting betreft.  

 

 constateert er geen eindjaar wordt genoemd voor de 100 miljoen 

ISDE-subsidie. Hij gaat ervan uit dat dit tot 2030 doorloopt.  

 

De voorzitter bevestigt dit. Hij voegt eraan toe dat de zin met de 

verhoudingsgetallen tussen hybride warmtepompen en all electric warmtepompen is 

geschrapt. Dit is het gevolg van de discussie binnen het kabinet over de 1,5 miljoen 

woningen. PBL had namelijk uitgerekend dat 1,1 miljoen woningen ook voldoende 

zou zijn. Zij maakten daarbij echter veel voorbehouden en daarom is afgesproken 

om het aantal van 1,5 miljoen te handhaven. 

 

 vindt dit een verstandig besluit. Over de ISDE-subsidie vraagt hij of die ook 

verbreed zou kunnen worden naar isolatie en of daar budget voor is.  

 

 antwoordt dat het budget 100 miljoen per jaar blijft. Er komt nog een 

evaluatie van de huidige regeling voor de precieze inregeling van de nieuwe 
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regeling. Hij sluit niet uit dat er een schot in komt om geld voor isolatie over te 

houden.  

 

 vraagt of dit deze regeling een soort ‘stop and go’ karakter krijgt. Dit moet 

voorkomen worden, want dat leidt tot veel negativiteit. 

 

 antwoordt dat de huidige ISDE dit probleem al redelijk heeft weten 

te ondervangen door de manier waarop het is ingericht. Dat zou bij de nieuwe 

regeling ook zo kunnen. Bovendien zijn er meer potjes waaruit de isolatie betaald 

kan worden.  

 

 merkt op dat op regel 472 nog twee keer een X staat.  

 

De voorzitter antwoordt dat dit is gedaan om te voorkomen dat deze cijfers 

voortijdig bekend worden.  

 

Pagina 11:  

Isolatie van de woning als stap in de wijkgerichte aanpak is hier toegevoegd.  

 

 merkt op dat de tafel het dan wel eens moet zijn over de 

isolatieclausules. Zijn interpretatie is dat er geïsoleerd moet worden tot het niveau 

van aardgasvrij ready.  

 

 voegt hieraan toe dat dit ook in twee stappen moet kunnen. Voor 

corporaties en gemeentes is dit een belangrijke optie. 

 

 merkt op dat een gemeente niet twee keer langsgaat in de 

wijkgerichte aanpak.  

 

 antwoordt dat een wijkgerichte aanpak in meerdere stappen bij 

sommige gemeentes, zoals Apeldoorn-zuid, al wordt toegepast.  

 

 signaleert dat tekst niet helemaal consistent is. De begrippen 

‘isoleren’, ‘aardgasvrij’ en ‘aardgasvrij ready’ worden door elkaar gebruikt.  

 

De voorzitter herkent deze constructieve ambiguïteit.  

Hij concludeert daarnaast dat bij een tweestaps aanpak, men niet twee keer langs 

hoeft te gaan. Er zullen gemeentes zijn die voor een zwaardere aanpak in één keer 

gaan en andere, die kiezen voor een lichtere versie en dan meerdere keren. Het 

samen isoleren zal ook plaatsvinden buiten een wijkgerichte aanpak om.  

 

 vindt dat stapsgewijs isoleren heel goed past bij de 

huiseigenaren, omdat de meesten veel moeite hebben met hoge kosten in één keer. 

Zij denkt dat de aanpak van Apeldoorn-zuid stimulerend werkt en draagvlak 

genereert. Als de gemeente één keer een goede stimulans geeft, volgt de rest 

vanzelf, in kleinere of grotere stapjes. Zij vraagt wel om een consistent en duidelijk 

overheidsbeleid zonder al te veel verschillende subsidiepotjes. 

 

 merkt op dat het in de gesprekken met het kabinet niet ging om 

aardgasvrij óf isolatie, maar isoleren in het kader van de wijkgerichte aanpak. De 

gemeenten maken plannen voor aardgasvrij en een onderdeel daarvan kan zijn dat 

in een wijk de eerste stappen worden gezet naar aardgasvrij ready. Daarbij moet 

het individu, anticiperend daarop, stappen kunnen zetten. Daar is de huidige tekst 

duidelijk en consistent over.  
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 concludeert dat het van belang is voor het monitoren: Dan moet 

duidelijk zijn hoe een eenvoudige isolatiemaatregel wordt meegeteld en hoe het 

volledige pakket. 

 

 vraagt over de toevoeging in regel 519, ‘Op basis van deze 

informatie kunnen gemeenten de meest kostenefficiënte wijken selecteren’. Moet 

‘wijken’ misschien ‘oplossingen’ zijn? 

 

De voorzitter antwoordt dat het gaat om de oplossingen per wijk. Als daarna de 

wijken worden vergeleken, kan de meest efficiënte wijk worden aangewezen, waar 

de gemeente het eerst mee aan de slag kan gaan.  

 

Pagina 14:  

 

 vraagt waarom onderaan op de pagina, delen tussen haakjes staan.  

 

De voorzitter antwoordt dat het om toevoegingen gaat.  

 

 wijst op regel 697, ‘laagst mogelijke maatschappelijke kosten en 

kosten voor de eindgebruiker’. In de praktijk zullen dat wellicht twee verschillende 

dingen zijn. Dat wordt het een ingewikkeld gesprek voor de gemeente met de 

eindgebruiker. Zij vraagt zich af welke van de twee leidend is. Een gemeente moet 

onderbouwen waarom wordt afgeweken van de laagst mogelijke maatschappelijke 

kosten.  

 

De voorzitter vindt de toevoeging ‘kosten voor de eindgebruiker’, vrij logisch, omdat 

er anders geen draagvlak is.  

 

 voegt toe dat bij selectie van een wijk goed moet worden gekeken hoe 

het met de woonlastenneutraliteit op dat moment gesteld is. Dan kan er een 

afweging zijn om toch bij een andere wijk te beginnen.  

 

 vult aan dat VNG dan wel de leidraad moet kunnen inzien.  

 

 merkt op dat in gevallen van laagste maatschappelijke kosten, de 

eindgebruiker eventueel met een subsidie gemotiveerd kan worden.  

 

De voorzitter concludeert dat het element ‘laagste maatschappelijke kosten’ iets 

belangrijker is dan ‘kosten eindgebruiker’. Bij punt b, onderaan de pagina, bevestigt 

de voorzitter dat de CO2-reductie leidend is boven de aantallen.  

 

 vraagt of hier gesproken wordt over woningequivalenten of over 

woningen en gebouwen.  

 

De voorzitter antwoordt dat het hier gaat om woningequivalenten. 

 

 wil voorkomen dat er rondom de term ‘aardgasvrij ready’ zo veel 

onzekerheid wordt gecreëerd dat het straks een nietszeggende term blijkt te zijn. 

Hij zou hier een definitie van willen opnemen.  

 

 stelt voor om in het uitvoeringsoverleg, voor zover dat nodig is, bij de 

monitoring bijvoorbeeld, dit te verhelpen. Dit is een aandachtspunt.  

 

 voegt toe dat de standaard hierbij ook behulpzaam kan zijn.  
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 vindt dat in de tekst transitievisies en plannen door elkaar heen 

lopen. Zij wil graag bevestigd zien dat ‘een transitievisie warmte in combinatie met 

plannen’ hetzelfde is als de oude definitie van ‘transitievisie warmte’.  

 

De voorzitter bevestigt dit. 

 

Chris Kuijpers zegt dat in de aardgasvrije proeftuin het omgekeerde plaatsvindt: 

eerst worden er plannen voor een wijk gemaakt en vervolgens een visie.  

 

 vindt dat concreet bezig zijn ook zijn voordelen heeft. Het opstellen 

van visies kost veel tijd.  

 

 zegt dat er onvoldoende capaciteit is als voor alle gemeenten in 

Nederland de transitievisies gelijklopen met de uitvoeringsplannen. 

De voorzitter merkt op dat het gaat om het eindstadium, de ‘bezemwagen’. Dus dat 

kan nog samen.  

Hij heeft nu het hele document doorgelopen en sluit af met de woorden dat dit de 

definitieve versie van het hoofdstuk Gebouwde Omgeving is. 

 

 zegt dat het kabinet eventueel nog één zin zal toevoegen. Dat is de zin 

die er nu eigenlijk ook al in staat: ‘isoleren als een stap op weg naar aardgasvrij’ zal 

ergens anders eventueel nog tussengevoegd worden.  

 

 vraagt of er nog een nadere politieke duiding komt van dit akkoord 

en zo ja, hoe? Ook vraagt hij of er al oppositiepartijen in dit stadium zijn 

aangehaakt.  

 

De voorzitter antwoordt dat er een begeleidende brief komt, maar dat het kabinet 

over de inhoud ervan gaat. Hij verwacht echter geen grote afwijkingen van wat er 

aan deze tafel is besloten.  

 

 weet dat het kabinet erop heeft gewezen dat de brief een integraal, 

samenhangend verhaal over de GO moet weergeven, in zo’n 2 A4. Een zakelijk 

verhaal over geïnstrumentaliseerde ambities en de middelen die ervoor nodig zijn.  

 

Chris Kuijpers voegt toe dat de minister-president de opdracht heeft gegeven dat er 

geen enkel licht mag zijn tussen de tekst van de brief en het akkoord.  

 

 vraagt of er al iets bekend is over een planning van de wet- en 

regelgeving.  

 

De voorzitter antwoordt dat er een wetgevingsagenda is. Daaruit moet een planning 

komen. In het uitvoeringsprogramma is dit deels al weergegeven. Bij het eerste 

overleg, in oktober, zal dit worden besproken.  

 

 stuurt vanmiddag de PPT die vorige bijeenkomst is getoond, rond 

(actie).  

 

 noemt een schema met vakjes, waar al namen in staan. Dit schema is 

echter nog niet vastgesteld. Bouwend Nederland is daar niet verantwoordelijk voor 

kostenreductie. Daar moet nog naar gekeken worden.  

 

De voorzitter zegt dit toe. Hij concludeert dat hiermee de tekst van het hoofdstuk 

Gebouwde Omgeving is afgerond en dat er nog mandaat is om één zin toe te 



15 

 

 

voegen. Er vindt binnen een week een persconferentie plaats over het 

klimaatakkoord.  

  

3. Sluiting 

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 11.20 uur. 

 

 

 




