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Onderwerp
Commissiedebat Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan

Geachte leden van de commissie voor Financiën,
Komende woensdag 17 november debatteert u in het Commissiedebat over het Nederlands Herstel- en
veerkrachtplan (RRP). Eerder stuurde minister Hoekstra een brief naar de Kamer waarin een update
wordt gegeven over het vervolgproces op het RRP. Bij deze brief zat een bijlage met hierin kansrijke
doelmatige additionele investeringen voor een Nederlands herstelplan.
Via deze brief spreken wij onze teleurstelling uit over de inzet van het RRP m.b.t. het verduurzamen
van woningen. Met het FitFor55-pakket kiest de Europese Commissie duidelijk voor het versneld
verduurzamen van de gebouwde omgeving. Via het Corona-herstelfonds maakt zij hier nadrukkelijk
ook middelen voor beschikbaar. Uit de recent verschenen BNC-fiches blijkt dat Nederland de plannen
voor de gebouwde omgeving grotendeels steunt, echter doet zij geen boter bij de vis als het aankomt
op extra financieringsmogelijkheden.
Wij treffen geen enkel voorstel aan dat inzet op het versneld isoleren van woningen.
Dit verbaast ons om een aantal redenen:
1) Vlaggenschip van de Europese Commissie: De Europese Commissie heeft van het
verduurzamen van gebouwen één van de vlaggenschepen van het Europese herstelplan gemaakt.
Lidstaten worden expliciet uitgenodigd om juist op dit punt met voorstellen te komen. Nederland
geeft hier nu amper gehoor aan.
2) Alleen publieke gebouwen: Uit de opsomming van kansrijke doelmatige additionele
investeringen blijkt dat de overheid overweegt om RRP-gelden in te zetten voor het verduurzamen
van overheidsgebouwen en maatschappelijk vastgoed. Wij begrijpen niet goed waarom het
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verduurzamen van overheidsgebouwen wel als kansrijk wordt bestempeld en het isoleren van
woningen niet.
3) Energiearmoede: Veel huishoudens in Nederland leven in energiearmoede. Het versneld isoleren
van woningen met een lager energielabel kan hier een deel van de oplossing vormen. Nu is er met
Prinsjesbedrag bekend gemaakt dat er 500 miljoen beschikbaar gesteld wordt voor woningisolatie
maar dat is onvoldoende om echt meters te kunnen maken. Het Europees herstelfonds biedt een
uitgelezen kans om versneld een significant aandeel van de (huur)woningen te isoleren tot het
niveau van de Standaard uit het Klimaatakkoord. Het kabinet laat deze kans nu liggen.
Verzoek aan de Kamer
Op 20 december 2020 nam de Tweede Kamer de motie Dik-Faber/Moorlag (32813-647) aan
waarin het kabinet wordt verzocht om in de plannen voor besteding van de middelen uit de Recovery
and Resilience Facility nadrukkelijk de noodzaak tot een ambitieus isolatieprogramma voor woningen
mee te wegen en de Kamer hierover voorafgaand aan de indiening van het herstelplan te informeren.
Wij constateren dat deze motie grotendeels onuitgevoerd is gebleven. Zonder druk van de Tweede
Kamer vrezen wij dan ook dat er geen aanvullende middelen vanuit het RRP worden vrijgemaakt voor
de isolatie van woningen. Dit is absoluut een gemiste kans.
Wij vragen u dan ook om in het debat van woensdag u in te spannen voor het alsnog opnemen van
woningisolatie in de lijst van kansrijke en doelmatige investeringen.
Mocht u vragen hebben of nadere informatie willen, neemt u dan gerust contact op met mijn collega
Richard Bos, via r.bos@aedes.nl of op 06-51926072.
Met vriendelijke groet
Aedes vereniging van woningcorporaties
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