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Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, 

 

 

 
 

 
 

Vandaag, 7 februari, debatteert uw Kamer over het toekomstige 

energiebeleid. Minister Kamp schetst in de door hem gepresenteerde 

energieagenda een route naar een CO2-arme energievoorziening in 

2050. De noodzakelijke energietransitie is een ingrijpende operatie voor 

de samenleving die kosteneffectief en realistisch moet worden opgezet 

met oog voor de betaalbaarheid van de lasten.    

 

Vereniging Eigen Huis streeft in het verlengde hiervan naar een voor de 

burger eerlijke en kansrijke energietransitie in de gebouwde omgeving. 

Daarbij is iedereen nodig, ook de huiseigenaar. Beleidsmakers lijken 

echter in de burger eerder een (potentiële) dwarsligger te zien dan een 

medestander om de gestelde doelen te bereiken. Als er bij plaatsing van 

windmolens onzorgvuldig wordt omgegaan met de belangen van 

omwonenden dan komen zij inderdaad – en terecht – in actie. Het helpt 

ook niet als er onzekerheid bestaat over de continuïteit van financiële 

regelingen. In dat geval zien mensen af van investeringen om 

bijvoorbeeld zelf energie op te wekken, omdat dit financieel te onzeker 

is. Ook bestaat het ongenoegen bij de burger dat zij ten opzichte van de 

grootste grootverbruikers naar verhouding ongeveer 200 keer zoveel 

energiebelasting per kWh moeten betalen. De subsidies zijn voor de 

bedrijven, de kosten voor de burger. Dit bevordert niet het enthousiasme 

voor een nog weer kostenverhogende energietransitie.   

 

Dat veel burgers op zichzelf best willen meewerken aan verduurzaming 

blijkt uit de talloze initiatieven die zij op lokaal niveau ondernemen en uit 

de vele vragen en suggesties die Vereniging Eigen Huis van haar leden 

ontvangt. Het ontbreekt echter aan een betrouwbare, stimulerende 

overheid die niet halverwege het spel de regels wijzigt en de burger een 
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volwaardige plaats geeft in de besluitvorming op lokaal niveau. Ook 

hulpvragen van de burger ‘waar moet ik beginnen, wie kan mij helpen en 

hoe kan ik het financieren?’ blijven vaak nog onbeantwoord. 

 

Vereniging Eigen Huis pleit voor een eerlijke verdeling van de lusten, 

lasten en zeggenschap van de energietransitie in de gebouwde 

omgeving. Alleen dan is er zicht op een transitie die kansrijk is waarin 

burgers op grote schaal hun steentje bijdragen aan de gewenste CO2-

arme samenleving.  

 

Onderstaand worden de genoemde aandachtspunten van Vereniging 

Eigen Huis voor een kansrijke energietransitie nader toegelicht.   

 
Eerlijke verdeling van de lusten en lasten energietransitie 

Betaalbaarheid is van groot belang. De verdeling van de lusten en lasten 

van de energietransitie tussen burgers en bedrijven moet in evenwicht 

zijn. Lasten mogen niet onevenredig op de schouders van de consument 

terechtkomen. Het is daarom positief  dat minister Kamp expliciet erkent 

dat de energietransitie voor alle partijen betaalbaar moet blijven en dat 

hij voornemens is om  grootgebruikers (meer) evenredig 

energiebelasting te laten betalen.  

 

Verder is in dit kader van belang dat dat er een robuuste, eenvoudige en 

substantiële regeling komt die de burger het langjarige vertrouwen geeft 

om te investeren in de verduurzaming van de eigen woning. Het 

afgelopen decennium bestond het stimuleringsbeleid voornamelijk uit 

tijdelijke en fragmentarische regelingen. Dit beleid is geen succes 

gebleken en moet worden omgevormd naar een perspectiefvolle, 

integrale en robuuste ondersteuning van huiseigenaren.  

 
Neem de burger serieus 

De transitie naar een CO2-arme energievoorziening heeft grote 

gevolgen voor de leefomgeving van mensen. Dat vraagt om een 

adequaat ruimtelijk beleid. De minister legt een belangrijke rol voor het 

slagen van de energietransitie in de gebouwde omgeving bij regionale 

en gemeentelijke overheden. Op lokaal niveau kan samen met 

betrokken partijen zoals leveranciers, netbeheerders en consumenten 

gewerkt worden aan de verduurzaming van de woningvoorraad en de 

opwek van duurzame energie. Een en ander moet zijn weerslag krijgen 

in  lokale energievisies. De vereniging ziet hierin kansen. Maar het 

betrekken van de burger bij de vorming van energievisies en de 

uitvoering daarvan mag niet vrijblijvend zijn. De huidige praktijk schiet 

ernstig te kort. De Rijksoverheid moet daarom zorgdragen voor een 

goede wettelijke verankering van het recht van burgers om te 
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participeren. De nieuwe omgevingswet biedt de kans om waarborgen 

voor een adequate burgerparticipatie op te nemen. Alleen dan kan 

werkelijk  gewerkt worden aan draagvlak voor de energietransitie. 
 

Niet zenden, maar ontzorgen 

De vereniging ziet net als minister Kamp kansen in het ontzorgen van de 

burger op lokaal niveau. Gemeenten krijgen hierin een regierol, 

bijvoorbeeld door het verbinden van partijen en het organiseren van een 

energieloketten. Het succes van de energietransitie zal in hoge mate 

afhankelijk zijn van hoe de omgeving betrokken wordt. De regierol van  

gemeenten mag daarom niet vrijblijvend zijn. Het geven van 

handelingsperspectief voor burgers is daarbij essentieel.  

 

Het is  van belang om aan te sluiten bij de drijfveren, tempo en 

mogelijkheden van de burgers. Zo moeten regelingen en arrangementen 

voor het verduurzamen van woningen aansluiten bij 

investeringsmomenten zoals verhuizen, verbouwen of het 

levensloopbestendig maken. Voorts moet ingespeeld worden op de 

concrete behoeften die burgers in die gevallen hebben. Zij moeten 

daarin worden ontzorgd.  

 

De drempel om energiebesparende maatregelen te treffen moet op deze 

manier zo laag mogelijk worden gemaakt. We verwijzen hiervoor  ook 

graag naar onze brief van juli 20161.  

 
Van Gas Los vraagt snelle duidelijkheden 

Een van de ambities is om tegen 2050 van gas los te zijn. Als het aan 

minister Kamp ligt worden er op korte termijn al geen nieuwe gasnetten 

meer aangelegd in nieuwbouwwijken. De  aansluitplicht voor gas, zoals 

vastgelegd in de Gaswet, wordt  in zijn visie vervangen door een breder 

aansluitrecht op de energie-infrastructuur voor verwarming. De overheid 

garandeert hierbij de aanwezigheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de 

energie-infrastructuur. 

   

Er bestaat veel onzekerheid onder huiseigenaren over het loskoppelen 

van het gasnet en per wanneer dit voor hen gaat spelen. Moeten 

huiseigenaren in voorkomende gevallen een nieuwe cv-ketel 

aanschaffen, een warmtepomp kopen of juist afwachten of ze worden 

aangesloten op een warmtenet? Over stadswarmte, een van de 

alternatieven, bestaat nog veel onvrede. Huiseigenaren klagen over 

hoge rekeningen en het gebrek aan keuzevrijheid. Het ongenoegen blijkt 

                                                
1 Brief aan Minister Kamp, d.d. juli 2016, https://www.eigenhuis.nl/docs/default-
source/downloads/brief-ledenonderzoek.pdf?sfvrsn=4 
 

https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/brief-ledenonderzoek.pdf?sfvrsn=4
https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/brief-ledenonderzoek.pdf?sfvrsn=4
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onder meer uit het grote aantal lokale actiegroepen. Er valt dus nog veel 

te winnen.  

 

Vereniging Eigen Huis roept de minister op om burgers zo snel als 

mogelijk duidelijkheid te geven over de gevolgen van het loskoppelen 

van het gasnet en hun belangen bij de besluitvorming te betreken. 

Namens haar achterban heeft de vereniging fundamentele vragen. Kan 

de minister garanderen dat loskoppeling geen extra kosten voor de 

huiseigenaar met zich meebrengt? Welke gevolgen heeft een andere 

manier van verwarmen voor het comfort en apparatuur in huis?  Met 

welke –lokaal bepaalde- overgangstermijn moeten huiseigenaren 

rekening houden en hoe moeten zij in deze periode hun huis verwarmen 

als bijvoorbeeld de cv-ketel aan het einde van zijn levensduur komt?  

 

Tot slot 

De mate van succes van de energietransitie in de gebouwde omgeving 

wordt mede bepaald door de mate waarin het lukt om aansluiting te 

vinden bij de burger. Ambitieus beleid zonder oog te hebben voor de 

consequenties voor de burger is tot mislukken gedoemd. Het 

omgekeerde is echter ook waar.  

 

Vereniging Eigen Huis is ervan overtuigd dat het vroegtijdig betrekken 

van de burger in combinatie met een robuust stimuleringsbeleid een 

krachtig middel zal blijken te zijn om de gewenste versnelling van de 

energietransitie te realiseren.   

 

 
Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 
 

 

dr Rob J. Mulder 

Directeur Kennis & Belangenbehartiging 

 

 


