Inbreng AO Bouwen
Op 18 juni Staat er een Algemeen Overleg Bouwen gepland. Op de agenda staat o.a. de brief van de
Minister over de Maatregelen ‘doorbouwen tijdens de coronacrisis’. Graag geven NVDE en NRP u
enkele aandachtspunten mee voor dit overleg. Het gaat specifiek om maatregelen gericht op isolatie
en verduurzaming van woningen en gebouwen.
Eén van de maatregelen uit het ‘doorbouw’ plan dat de Minister op 20 mei naar de Kamer stuurde is
de tijdelijke verhoging van de subsidiebedragen in de regeling Stimulering energiebesparing eigen
huis (SEEH), die is gericht op isolatie. Dit is goed nieuws, en hard nodig gezien de vraaguitval en
omzetdaling in de sector als gevolg van de coronacrisis. NVDE heeft een onderzoek (link) hiernaar op
dinsdag 9 juni aangeboden aan Koning Willem-Alexander tijdens een werkbezoek.
Door in te zetten op het verder stimuleren van isolatie wordt bijgedragen aan het halen van de
klimaatdoelstellingen en worden woningen en gebouwen voorbereid op toekomstige alternatieven
voor verwarming met aardgas.
Deze week is ook een internetconsultatie geopend voor het (verder) aanpassen van de SEEH regeling.
Hierin wordt voorgesteld om de mogelijkheid te creëren om vaker dan één keer (per gebouw)
subsidie aan te vragen. Ook dit is een goede ontwikkeling, omdat dit bewoners en eigenaren in staat
stelt om de verduurzaming in meerdere stappen - in plaats van in één keer- te realiseren, wat de
drempelverlagend zal werken.
NRP en NVDE zien echter nog een mogelijkheid om meer mensen tot isoleren over te laten gaan. Dit
is ook nodig gezien de verwachte onderuitputting van het beschikbare budget van de regeling.
Volgens de cijfers per 1 juni 2020 is er in de afgelopen negen maanden voor 30 mln euro aan subsidie
aangevraagd, 16 mln euro verstrekt, en nog 68 mln euro (80%) beschikbaar voor de resterende zeven
maanden. Om te zorgen dat deze middelen alsnog worden benut, is het wenselijk om de
voorwaarden van de subsidie te versimpelen, en subsidie voor één maatregel mogelijk te maken
(nu is alleen subsidie mogelijk bij het nemen van twee of meer maatregelen).
Deze versimpeling voorkomt onderuitputting, is goed voor (behoud van werk in) de sector, en
verlaagt de drempel bij eigenaar-bewoners om tot isoleren over te gaan.
Daarom geven wij u in overweging om deze aanvullende aanpassing in de SEEH regeling te bepleiten
bij de Minister tijdens het AO Bouwen van donderdag 18 juni.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Annemarie Costeris, via
annemariecosteris@nvde.nl of Albert de Vries voorzitter van NRP- Spaar het Klimaat:
aadevr@zeelandnet.nl

Over de NVDE en NRP
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vertegenwoordigt meer dan duizend bedrijven die werken
aan een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. Met deelnemers vanuit alle
invalshoeken versnelt de NVDE het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel enthousiasme.

)NRP is een onafhankelijk kennisnetwerk voor de volle breedte van de vastgoedsector. Het netwerk
bestaat uit ruim 100 bedrijven en organisaties. NRP ziet als de belangrijkste opgave van nu: de
vernieuwing van de bestaande gebouwde omgeving. Dit raakt direct aan actuele maatschappelijke
opgaven zoals de energietransitie, de vraag naar woonruimte en een circulaire economie. Spaar het
Klimaat is de themagroep Energie van NRP.
NVDE en NRP zijn een samenwerking aangegaan gericht op een snellere en effectievere aanpak van de CO2
reductie in de gebouwde omgeving.

