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Onderwerp:  Lokale aanpak verduurzamen van woningen     

 

In de commissievergadering van 7 oktober j.l. is de informatienotitie ‘Voortgangsrapportage Programma 
Energietransitie 2021’behandeld (1).  Op basis van onze lokale duurzaamheidsambities en landelijke 
stimuleringsregeling heeft de CDA fractie de volgende vragen; 

 

1. Bent u bekend met het Manifest Nationaal Isolatieprogramma (2) dat door de ChristenUnie, het CDA en 
GroenLinks is gepresenteerd? Welke ideeën uit dit manifest vindt u bruikbaar in onze gemeente? 

2. Bent u bekend met het Nationaal Isolatieprogramma (3) zoals dat recent door minister Ollongren is 
gelanceerd? Op welke manier gaat de gemeente bij dit programma aansluiten?  

3. Bent u bekend met het feit dat er vanuit het Rijk € 514 miljoen beschikbaar is gesteld voor een 
nationaal isolatieprogramma in de periode 2022 t/m 2024, waarvan € 148,5 miljoen is bestemd voor 
een lokale aanpak? Welke plannen maakt u om in aanmerking te komen voor middelen uit deze 
regeling wanneer deze medio 2022 wordt opengesteld?  

4. Kunt u inzicht geven op welke manier de rol van het isoleren van woningen kan worden meegenomen 
in de programma activiteiten voor het jaar 2022? Kan daarin ook de uitrol van de hybride warmtepomp 
een plek krijgen? 

5. Deelt u de mening dat gemeenten vanwege hun kennis van de lokale situatie maatwerk kunnen bieden 
en daarmee huishoudens kunnen bereiken die via landelijke kanalen moeilijk kunnen worden bereikt? 

6. Welke instrumenten zet u in om isolatie van woningen te stimuleren en welke daarvan zijn specifiek 
gericht op slecht geïsoleerde koopwoningen en huishoudens met een relatief laag besteedbaar 
inkomen en een hoge energierekening? 

7. Op welke wijze zorgt u ervoor dat er een goede koppeling is tussen deze lokale instrumenten en de 
landelijke subsidieregelingen?  

8. Op welke wijze worden huishoudens in de gemeente geholpen bij het aanvragen van landelijke 
subsidies zoals de ISDE-subsidie of andere financiering?  

9. Op welke manier worden hypotheekadviseurs en –verstrekkers betrokken bij het verduurzamen van 
woningen bij aankoop van een woning? Welke rol kunnen energiecoaches, het regionale energieloket 
en/of lokale initiatieven van inwoners hierbij spelen? 

 

Wij zien het antwoord op bovenstaande vragen gaarne tegemoet. 

Namens CDA Culemborg 

Marco van Zandwijk 

(1) https://culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/e8ee82c8-9179-4c95-8f44-53816228aac2  

(2)  https://www.cda.nl/henri-bontenbal/actieplan   

(3) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/12/minister-ollongren-presenteert-nationaal-
isolatieprogramma  
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