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Geachte Minister Plasterk, 

 

 

 
 

 
 

Begin 2016 maakte het kabinet bekend dat er 80 miljoen euro 

beschikbaar komt voor een subsidieregeling voor energiebesparende 

maatregelen in koopwoningen. Daarnaast werd er 20 miljoen euro  

vrijgemaakt voor innovatie, het verbeteren van het Nationaal 

Energiebespaarfonds en een voorlichtingscampagne. In totaal ging het 

dus om een bedrag van 100 miljoen euro. 

 

In september 2016 ging de subsidie daadwerkelijk van start. Van het 

aangekondigde subsidiebudget is dan nog maar ongeveer 60 miljoen 

over. Ongeveer 45 miljoen euro voor eigenwoningbezitters en 15 miljoen 

voor VvE’s. De overige 40 miljoen gaat op aan een 

voorlichtingscampagne om energiebesparing te stimuleren, 

uitvoeringskosten van de regeling, het verbeteren van het Nationaal 

Energiebespaarfonds en voor innovatie bij bedrijven, gemeenten en 

andere marktpartijen. Er wordt aangekondigd dat de subsidie loopt tot 

en met eind 2018. Verwachtingen zijn hiermee gewekt. 

 

Subsidie draagt bij aan energietransitie 

Eind maart 2017 heeft de RVO echter laten weten dat de subsidie voor 

eigenwoningbezitters binnen vier weken op is1. Voor VvE’s is er nog wel 

budget.  

 

De regeling voor eigenwoningbezitters is overduidelijk een succes, 

geholpen door een landelijke campagne die mensen aanzet hun huis te 

                                                
1 http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-
binnen-nu-en-4-weken-op 
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gaan isoleren. Hiermee dragen huiseigenaren bij aan de zo gewenste en 

noodzakelijke energietransitie in de gebouwde omgeving. Als de 

subsidie eind april 2017 daadwerkelijk abrupt zou worden gestopt, wordt 

dit succes in de knop gebroken. Daarmee bijt de overheid in haar eigen 

staart bij het halen van de klimaatdoelstellingen. 

 

Vereniging Eigen Huis pleit er daarom voor de subsidieregeling te 

continueren tot minimaal eind 2018, zoals aangekondigd. Wij willen u 

vragen om te onderzoeken of er ongebruikt budget van andere energie- 

en duurzaamheidsregelingen kan worden gevonden om dit te 

financieren. Onder meer kan er worden gekeken of het mogelijk is om 

hiervoor SDE gelden in te zetten. Bij een andere regeling, ISDE, is dit al 

mogelijk gebleken.  

 

Tijd voor een robuuste regeling 

 

Meer in zijn algemeenheid roept de vereniging het kabinet 

respectievelijk de politiek op om één robuuste, eenvoudige en 

substantiële regeling te creëren die huiseigenaren het langjarige 

vertrouwen geeft om te investeren in de verduurzaming van de eigen 

woning2.Het huidige beleid van tijdelijke, gelimiteerde en 

fragmentarische regelingen leidt tot discontinuïteit, is niet effectief3 en 

leidt tot teleurstellingen.  

 

We hopen dat u genegen bent een en ander te overwegen en zien uit 

naar uw reactie. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

Cindy M. van de Velde-Kremer  

Algemeen Directeur 

 

 

                                                
2 Vereniging Eigen Huis, brief aan Vaste Kamercommissie voor Economische 
Zaken, Debat toekomstig Energiebeleid, 7 februari 2017 
3 Zie ook conclusies hierover in het rapport  “Bouwen aan de kwaliteit van 
leven” van de Bouwagenda. 


