MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
De gemeenteraad van Druten in vergadering bijeen op 12 november 2020

Overwegende dat
•
•

Isolatie een no-regretmaatregel is in de energietransitie, die bovendien goed is
voor het comfort van woningen, een lagere energierekening én goed is voor
het milieu;
Met het REACT-EU programma uit het Europees herstelplan een aanpassing
op de lopende operationele programma’s (2014-2020) van het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling doorgevoerd moet worden.

Constaterende dat
• De motie Segers/Klaver (35570 nr. 26) de regering verzoekt een nationaal
isolatieprogramma te ontwerpen;
• De Europese Commissie op 14 oktober 2020 haar renovatiegolfstrategie 1
heeft gepubliceerd en het verdubbelen van de woningrenovatie als belangrijke
pijler ziet voor economisch herstel;
• Nederland vanuit het EU herstelplan een envelop van €5,6 miljard ontvangt
waarvan minimaal 37% besteed moet worden aan duurzaamheid;
• Deze eerder genoemde strategie kan leiden tot het aanscherpen van
Europese regelgeving met betrekking tot het verduurzamen van woningen;
• Nederland uiterlijk in april 2021 een herstelplan moet indienen bij de Europese
Commissie en dat de Europese Commissie lidstaten uitnodigt om het
verduurzamen van woningen op te nemen in dit herstelplan.
Verzoekt het College om:
1. Er bij het kabinet op aan te dringen om in het herstelplan (uiterlijk in te dienen
april 2021) een ambitieus isolatieprogramma voor woningen op te nemen
zodat met de middelen beschikbaar gesteld door de Europese Commissie een
slag gemaakt kan worden in woningisolatie;
2. Er via Gedeputeerde Staten bij het Operationeel Programma Oost op aan te
dringen om het verduurzamen van woningen en maatschappelijk vastgoed op
te nemen in de aanpassingen van de lopende en toekomstige operationele
programma’s;
3. Er via Gedeputeerde Staten bij het Operationeel Programma Oost op aan te
dringen om bij de ontwikkeling van het isolatieprogramma voor (sociale
huur)woningen als voorwaarde te stellen dat de maandelijkse woonlasten van
1

Website Europese Commissie, 14-10-2020, ‘De renovatiegolf: verdubbeling van het renovatietempo om emissies te verlagen, herstel te
stimuleren en energiearmoede terug te dringen’, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_1835.

de huurder na de renovatie niet meer mogen stijgen dan de besparing in
energiekosten oplevert.
En gaat over tot de orde van de dag.
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