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‘Omzien naar elkaar, vooruitkij-
ken naar de toekomst’, is de 
titel van het regeerakkoord van 
VVD, D66, CDA en Christen-

Unie dat 15 december 2021 werd gepresen-
teerd. Duurzaamheid en klimaat krijgen ruim 
aandacht. ‘Duurzaam land’ is de titel van het 
hoofdstuk dat ingaat op klimaat en energie. 
Klimaatverandering is volgens de coalitiepar-
tijen dé uitdaging voor onze generatie: ‘Goed 
klimaatbeleid biedt kansen om een duurzame 
en sterke economie op te bouwen en nieuwe 
banen te creëren. We maken Nederland klaar 
voor de toekomst – klimaatneutraal, fossielvrij 
en circulair – met een schone energievoorzie-
ning en groene industriepolitiek.’ De coalitie-
partijen willen zich maximaal inspannen om 
ons land en onze planeet leefbaar en bewoon-
baar te houden: ‘Daarom ook streven we de 
klimaatdoelstelling van maximaal 1,5 graad 
van het Klimaatakkoord van Parijs na en willen 
we biodiversiteit versterken.’

CO2-reductie

‘Nederland wil koploper in Europa zijn bij het 
tegengaan van de opwarming van de aarde’, 
lezen we in het akkoord. Om die ambitie te 
verwezenlijken wordt het doel voor 2030 in de 
Klimaatwet aangescherpt tot ten minste 55% 
CO2-reductie. Om dit doel ook zeker te halen, 
spreken de partijen af om zich in het beleid te 
richten op een hogere opgave, wat neerkomt 
op circa 60% CO2-reductie in 2030. Dat is fors 
hoger dan de huidige afspraak van 49% min-
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der CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 
in de Klimaatwet. Ook na 2030 is het volgens 
het akkoord nodig om ambitieus door te gaan 
met CO2-reductie: ‘We zetten in op een reduc-
tie van 70% in 2035 en 80% in 2040.’ 

Waarom veel isoleren?

Goed isoleren speelt een belangrijke rol bij 
het halen van de klimaatambities. In het Kli-
maatakkoord 2019 staat al de ambitie om 
wijk voor wijk aan de slag te gaan met de 

transformatie van zeven miljoen huizen en 
één miljoen gebouwen in goed geïsoleerde 
woningen en gebouwen. Deze verwarmen we 
niet meer met aardgas, maar met duurzame 
warmte, waarin we schone elektriciteit ge-
bruiken of zelfs zelf opwekken. Ook het ge-
bruik van groen gas is een optie. Van het 
aardgas af betekent echter meestal de over-
stap naar duurzame technieken, zoals warm-
tepompen en warmtenetten (restwarmte) in 
combinatie met lagetemperatuurverwarming. 
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Isolatie

Maar juist die technieken vragen een goede 
schilisolatie, omdat gebouwen daarbij ver-
warmd worden met lagere temperaturen, zo-
als bij vloerverwarming. Een goede schiliso-
latie is nu al belangrijk, maar wordt dus nog 
veel belangrijker.
Feitelijk blijft de trias energetica dus leidend. 
Dat wil zeggen: beperk eerst de energievraag 
en gebruik vervolgens de energie die nog no-
dig is uit hernieuwbare duurzame bronnen. 
Als er toch nog eindige – fossiele – energie-
bronnen nodig zijn, gebruik die dan zo effici-
ent mogelijk. Simpel gezegd: eerst isoleren, 
dan pas kijken naar actieve maatregelen voor 
koeling en verwarming. De BENG-eisen zijn 
hier ook op gebaseerd.

Nationaal Isolatieprogramma

Het regeerakkoord noemt het Nationaal Isola-
tieprogramma als basis om woningen tot ten 
minste 2030 sneller, slimmer en socialer te 
isoleren. Met normering en positieve prikkels 
moet bevorderd worden dat verhuurders huur-
woningen met slechte isolatie verduurzamen. 
Woningen met slechte isolatie mogen op ter-
mijn niet meer worden verhuurd. Ook wordt 
het voor VvE’s en woningeigenaren makkelij-
ker gemaakt om te verduurzamen. Het Warm-
tefonds wordt hiervoor ingezet en het mkb 
krijgt hier toegang toe. Tot slot worden de hy-
bride warmtepomp en duurzame warmtenet-
ten gestimuleerd. 

Nationaal Isolatieprogramma
Wat behelst het Nationaal Isolatiepro-

gramma in grote lijnen? Er is 514 mil-

joen euro beschikbaar voor financiële 

stimulering van woningeigenaren om 

woningen beter te isoleren. Om meer 

eigenaar-bewoners en VvE’s te stimule-

ren om isolatiemaatregelen te nemen, 

zijn per 1 januari 2022 de subsidiebe-

dragen van de Investeringssubsidie 

Duurzame Energie en Energiebesparing 

(ISDE) voor eigenaar-bewoners en de 

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis 

(SEEH) voor VvE’s verhoogd van 20% 

naar 30%. 

Ook in de huursector is verdergaande iso-

latie noodzakelijk. Het Nationaal Isolatie-

programma sluit daarom aan bij de Rege-

ling Vermindering Verhuurderheffing 

Verduurzaming (RVV-V). Vanaf 2023 is 

structureel 104 miljoen euro beschikbaar 

voor de RVV-V. Vanuit het Nationaal Isola-

tieprogramma wordt in totaal 100 miljoen 

beschikbaar gesteld voor de huursector. 

Daarnaast wordt de Verhuurderheffing 

(belasting over waarde woningbezit voor 

alle verhuurders die meer dan vijftig socia-

le huurwoningen bezitten) in 2022 met 

831 miljoen verlaagd. In het coalitie- 

akkoord is afgesproken dat de Verhuurder-

heffing in 2023 helemaal wordt afge-

schaft. De eerste verlaging zorgt in poten-

tie bij corporaties voor extra 

investeringsruimte van 8,6 miljard euro tot 

2035. Dit extra geld wordt geïnvesteerd in 

woningbouw, verduurzaming van slecht 

geïsoleerde sociale huurwoningen en wo-

ningverbetering. Afspraak van het Kabinet 

met Aedes is dat er na 2028 geen corpora-

tiewoningen meer zijn met een slecht 

energielabel E, F of G (uitgezonderd mo-

numentale en te slopen woningen). Dat 

betekent dat ongeveer 250.000 woningen 

verduurzaamd worden. Als een woning na 

2028 toch nog zo’n label heeft, krijgt de 

bewoner korting op de huur.

Bovenop de middelen voor het Nationaal 

Isolatieprogramma is nog 150 miljoen 

euro beschikbaar aan gemeenten om 

energiearmoede bij kwetsbare huishou-

dens tegen te gaan. Er wordt met ge-

meenten bekeken hoe kwetsbare huishou-

dens, met een relatief laag inkomen en 

een slecht geïsoleerde woning of een 

hoge energierekening, aanvullend onder-

steund kunnen worden bij het nemen van 

verschillende energiebesparende maatre-

gelen. 
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