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6 aanmoedigingen voor het college van West Betuwe om snel werk te maken van 

de lokale isolatieaanpak  
 

 

1. Bereid de ambtelijke organisatie voor op de zak geld die het 

rijk in 2023 beschikbaar stelt om woningen in de gemeente 

te isoleren 
 

2. Focus je op de slechtst geïsoleerde huizen en de mensen met 

de grootste energiearmoede  
 

3. Zorg voor een ontzorgende ‘van straat naar straat’ aanpak 
 

4. Betrek de energiecoaches in de gemeente bij de 

ontwikkeling van het lokale isolatie programma 
 

5. Zet in op biobased- en klimaatvriendelijke isolatiemateriaal  
 

6. Sla de handen ineen met het lokale bedrijfsleven om een 

succesvolle uitvoering van het programma te kunnen 

verzorgen 
 

  

Nationaal Isolatieprogramma 

In 2021 riep de ChristenUnie, in samenwerking met het CDA en Groenlinks op om met 

een Nationaal Isolatieprogramma te komen. Immers, de beste energie is bespaarde 

energie. In de coalitieonderhandelingen wist ChristenUnie Kamerlid Pieter Grinwis 

ongeveer 4 miljard euro vrij te spelen voor het Nationaal Isolatieprogramma, waarvan 

een deel bedoeld is voor gemeenten om pro-actief de woningen van mensen in energie-

armoede te isoleren. de wereldwijde energie- en proces gerelateerde emissies*. Zelfs 

met allerlei interventies is de uitstoot van de sector in 2060 meer dan het dubbele dan 

wat het zou moeten uitstoten. Nieuwe technologieën en stimulerende regelgeving zijn 

dan ook essentieel om de klimaatdoelen te halen, ook in de bouw.  
*Universiteit Leiden (2021), “Bouwmaterialen hebben flink aandeel in CO20uitstoot (en dat aandeel groeit’’ 
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1. Bereid de ambtelijke organisatie voor op de zak geld die het rijk in 2023 beschikbaar stelt  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is ‘as we speak’ bezig met het uitwerken van een regeling 
voor gemeenten om huizen proactief te isoleren. Onze gemeente moet zo snel mogelijk in gesprek 

treden met de VNG over de details van deze lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma, 

zodat we gelijk kunnen beginnen wanneer het geld er is.  

 

2. Focus je op de slechtst geïsoleerde huizen en de mensen met de grootste energiearmoede  

Onderzoeksbureau TNO berekende dat ongeveer 750.000 mensen in Nederland leefden in 

energiearmoede, en dat was vóór de explosieve stijging van de gasprijzen. Wij willen dat de 

gemeente niet generiek huizen gaat isoleren, maar zich focust op de slechtst geïsoleerde huizen 

en de mensen met de grootste energiearmoede, bijvoorbeeld met behulp van de 

analysemogelijkheden van Schuldhulpmaatje. Bovendien boeken we zo de grootste klimaatwinst. 

We richten ons daarbij op huiseigenaren, particuliere verhuur, maar ook verenigingsgebouwen en 

monumenten met een op elke doelgroep toegesneden aanpak. Daarnaast willen we dat 

woningbouwcoöperaties een tandje bij zetten in het (verder) verduurzamen van hun 

woningvoorraad.  

 

3. Zorg voor een ontzorgende ‘van straat naar straat’ aanpak 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gaf recent aan dat het veel mensen 

in Nederland ontbreekt aan ‘maatschappelijk doenvermogen’. Deze mensen weten geen raad in 

ons stelsel vol toeslagen en subsidies. Daarom willen wij dat de gemeente mensen actief 

benaderd en ontzorgd met een (vrijwillig) aanbod om de woning te isoleren. Onderzoek welke 

manier het meest effectief is maakt deel uit van deze aanpak. We onderwerpen regelingen 

daarom aan een zogenaamde doenvermogentoets (https://www.wrr.nl/publicaties/persberichten/2017/04/24/weten-

is-nog-geen-doen).  

 

4. Betrek de energiecoaches bij de ontwikkeling van het lokale isolatie programma 

In onze gemeente West Betuwe gebeurt al veel moois op het gebied van energiebesparing, 

bijvoorbeeld door onze energiecoaches van het energieloket. Wij willen deze experts actief 

betrekken bij de uitwerking van het lokale isolatieprogramma want zij hebben een goed beeld hoe 

we energiebesparing in onze kernen het beste vorm kunnen geven. Daarnaast kan Werkzaak 

input geven bij het verstrekken van gegevens over gezinssamenstelling, type woning, etc. zodat 

er een rechtvaardige verdeling van het geld plaatsvindt.  

 

5. Zet in op biobased- en klimaatvriendelijke isolatiemateriaal  

De bouwsector is ontzettend belangrijk, maar vaak niet de meest klimaatvriendelijke. Direct en 

indirect is de bouw verantwoordelijk voor zo’n 39% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Een aantal 

bouwbedrijven is zeer actief om dit te verminderen en bij isolatie lukt dat al aardig. Daarom willen 

we dat ons eigen isolatieprogramma gebruik maakt van bio-based en klimaatvriendelijk 

isolatiemateriaal, zoals schapenwol, vlas, hennep, houtvezel of gerecycled katoen.  

 

6. Sla de handen ineen met het lokale bedrijfsleven  

Het succes van het programma staat of valt met een goede uitvoering, en daar hebben we onze 

aannemers en vakmensen hard bij nodig. Wij hebben elkaar gevonden bij het schrijven van dit 

manifest, en roepen de gemeente op hetzelfde te doen.  


