Begrotingsbehandeling BZK – 27 oktober
2021
Op 27 oktober staat de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken gepland. De Nederlandse Vereniging
Duurzame Energie (NVDE) is blij dat het demissionaire kabinet eenmalig extra geld vrijmaakt voor snelle
klimaatactie. Dat is hard nodig. Tegelijkertijd zijn er dringend structurele keuzes nodig om nog op koers te komen
voor de klimaatdoelen van 2030 en verder. Zie onze uitgebreide reactie op onze website. Daarnaast zien wij het
recente pakket om de hoge energierekening te compenseren als verstandig: het behoudt de nuttige prikkel om
aardgasverbruik te verminderen, en bevordert de keuze voor isoleren, elektrificatie en duurzame warmte.
Richting de begrotingsbehandeling en het Wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte geven we graag onderstaande
aandachtspunten en suggesties mee.
Voldoende middelen en een robuust instrumentarium
Alle duurzame alternatieven voor aardgas (collectieve warmte, hybride oplossingen, all-electric) hebben een
onrendabele top ten opzichte van verwarmen met een aardgasgestookte CV-ketel. Om inwoners en bedrijven
voldoende perspectief te bieden en in beweging te brengen om verduurzamingsstappen te gaan zetten, is een
langjarig, stabiel en robuust instrumentarium nodig. De extra investeringen in isolatie en de aankondiging in de
begroting van een Nationaal Isolatieprogramma zijn daarom zeer welkom. De Kamer heeft bij de APB verzocht
om de voorstellen uit het manifest Nationaal Isolatieprogramma nadrukkelijk bij de uitwerking van het
programma te betrekken (motie Segers c.s.). Daarnaast krijgen duurzame warmteprojecten binnen de SDE++regeling te weinig kans en stimulans. En dat terwijl ruim de helft van ons energiegebruik bestaat uit warmte.
-

In de BZK-begroting wordt een Nationaal Isolatieprogramma aangekondigd, waarbij de optie van
vouchers wordt genoemd. Ook de NVDE is voorstander van een vouchersysteem, zowel via de
individuele route als de collectieve routes zoals de wijk- en contingentenaanpak. Een dergelijk systeem
biedt langjarige zekerheid en kan op meerdere sporen worden ingezet. Zorg voor structurele en
langjarige inzet van middelen voor isolatie (via het vouchersysteem). Het is daarbij van belang dat de
regeling op een manier wordt ingericht dat het bewoners direct stimuleert tot uitvoering en aanschaf
van duurzame maatregelen en technieken.
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De minister kondigde aan dat een ophoging naar 30% subsidiëring wordt overwogen bij het nader uit te
werken Nationaal Isolatieprogramma. De NVDE juicht dit toe. Met de stijgende vraag naar technieken –
zoals woningisolatie, warmtepompen, zonneboilers en energiebesparende maatregelen – is het
uitbreiden van budgetten noodzakelijk. Zorg derhalve voor voldoende ISDE-budget en voorkom
vroegtijdige uitputting van de regeling, zoals ook het geval was met de tijdelijke ophoging naar 30%
vorig jaar. Laat het budget meebewegen met de stijgende vraag!

-

Maak daarnaast verduurzamen laagdrempeliger. Schrap daarom de eis in de ISDE dat alleen subsidie
wordt verstrekt als twee maatregelen genomen worden, dit is een onnodige drempel voor het
verduurzamen van woningen en gebouwen.

-

Geef duurzame warmte structureel meer kans en volume in de SDE++. Dit kan door aanpassing van de
tariefsystematiek (basis- en correctiebedragen) en/of een afgeschermd budget. In de Miljoenennota
wordt gesproken over ‘schotten’ in de SDE++, hetgeen een stimulerend effect kan hebben op de
ontwikkeling van duurzame warmte in de gebouwde omgeving. Bovendien heeft de Kamer recent
verzocht om al in 2022 voldoende middelen te borgen voor duurzame warmte.

Regionale Energie Strategie en ruimtelijke inpassing hernieuwbare energie
Met de oplevering van de RES 1.0 komen we in de uitvoerende fase van het RES-proces. Hierin werken de RES’en
van plannen op hoofdlijnen naar steeds concretere plannen, zodat op 1 januari 2025 alle te realiseren projecten
planologisch zijn vergund en deze in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring vanuit de SDE++. Onder de
uitvoeringsfase valt onder andere ook de verankering van de RES’en in de instrumenten van de Omgevingswet.
Door een volgend kabinet, in samenspraak met de decentrale overheden, wordt een besluit genomen over de
continuering van het Nationaal Programma (NP) RES. De financiering hiervan zou stoppen met de oplevering van
de RES 1.0 afgelopen juli. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten
wordt € 72,5 mln. toegevoegd aan de BZK-begroting als overbrugging voor de uitvoeringskosten van decentrale
overheden.
-

In de Miljoenennota is extra budget toegezegd voor de continuering van het Nationaal Programma (NP)
RES en uitvoeringskosten van decentrale overheden, de financiering stopt echter alsnog na 2022. Om
de energietransitie op land zorgvuldig vorm te geven, is het noodzakelijk om ook na 2022 extra budget te
reserveren voor het Nationaal Programma RES en de decentrale overheden. Juist in deze fase is het
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cruciaal dat er op voldoende kennis en uitvoeringscapaciteit aanwezig is en blijft op decentraal niveau om
alles in goede banen te leiden.
Anticipeer op het inrichten van een kwaliteitsbudget voor een maatschappelijk wenselijke ruimtelijke
inpassing van de energietransitie. De huidige financieringssystematiek voor duurzame energie, de SDE++,
stuurt vooral op kostenefficiëntie: projecten die zoveel mogelijk duurzame energie opwekken tegen de
laagste kosten, maken de beste kans. Dat terwijl de maatschappelijk meer wenselijke keuzes vaak om
extra investeringen vragen, denk aan aanpassingen ten behoeve van de biodiversiteit of ruimtelijke
inpassing. Om dergelijke projecten toch mogelijk te maken, pleiten wij, evenals de de NPRES-werkgroep
SDE++ en Maatschappelijke kosten, voor het inrichten van een regionaal kwaliteitsbudget: dit budget is
bedoeld om de kosten te dekken die voortvloeien uit gebiedsversterkende maatregelen om
energieprojecten goed in te passen en ervoor te zorgen dat er voldoende draagvlak is. Deze kosten zijn
niet aan een individueel project toe te schrijven, het geniet dan ook aanbeveling om dit budget onder het
beheer van een overheid te plaatsen. Uw Kamer heeft voor de zomer verzocht dit te onderzoeken (motie
Boucke c.s.).

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening
die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele
sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet
van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers.
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