
Geacht College, 

Goed geïsoleerde woningen zijn essentieel in de energietransitie. Naast het extra comfort voor de 

bewoners leidt het ook tot een kleiner energieverbruik, wat zowel goed is voor onze CO2- 

verminderingsopgave, als om de energierekening van inwoners in toom te houden, zeker met de 

enorm stijgende gasprijzen. Isoleren is daarom ook belangrijk in de strijd tegen energiearmoede. 

Daarnaast is isoleren ook een belangrijke pijler in het programma Groningen CO2 neutraal 2035. 

 

Nu blijkt dat het tempo waarin huizen geïsoleerd worden, nog veel te laag ligt om onze 

doelstellingen te behalen. Daarom is door GroenLinks, CDA en CU op landelijk niveau het manifest 

nationaal isolatieprogramma geïnitieerd, dat mede ondertekend is door NVDE, Natuur & Milieu, 

Consumentenbond, Energie-Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland, Techniek Nederland en 

VENIN. Dit manifest geeft 12 stappen om sneller, slimmer en socialer te isoleren. 

Er zijn ongeveer 2,7 miljoen slecht geïsoleerde huizen in Nederland, waar tocht, vochtproblematiek 

en een onnodig hoog energiegebruik aan de orde van de dag zijn. Door het huidige subsidiebeleid 

voor isolatie wordt alleen een kopgroep van relatief kapitaalkrachtige woningeigenaren bereikt, en 

gaat het isoleren van de Nederlandse huizen dus veel te langzaam.  In cijfers uitgedrukt, worden er 

jaarlijks in Nederland ‘slechts’ 65.000 isolatiemaatregelen worden getroffen, terwijl om alle 

woningen voor 2050 goed te isoleren - wat het doel is van het in 2019 gesloten klimaatakkoord én 

van dit manifest - dit tempo omhoog zou moeten naar zeker 200.000 isolatiemaatregelen per jaar; 

een verdrievoudiging van het isolatietempo. 

Bovendien blijkt uit onderzoek van TNO dat in Nederland zo'n 550.000 huishoudens in 

energiearmoede leven,  zij hebben een laag inkomen, een slecht geïsoleerd huis en een hoge 

energierekening. En voornamelijk buiten de Randstad, dus ook in het noorden van het land. Voor 

een deel gaat het om huiseigenaren die geen geld hebben om in energiemaatregelen te investeren. 

(https://nos.nl/artikel/2398887-ruim-half-miljoen-huishoudens-leven-in-energiearmoede) Zeker nu 

de elektriciteits- en gasprijzen dit najaar flink stijgen kunnen mensen echt in de problemen komen, 

wat de urgentie van isoleren nog eens verder benadrukt. 

Over het isolatiemanifest en de lokale implementatie daarvan hebben wij de volgende schriftelijke 

vragen: 

1. Heeft het college kennis genomen van het manifest nationaal isolatieprogramma, 

beschikbaar op https://www.christenunie.nl/nationaal-isolatieprogramma, en het 12-

stappenplan daarin? 

2. In stap 2 van het manifest wordt voorgesteld een ‘contingentenaanpak’ te gebruiken, 

waarbij grotere series gebouwen met dezelfde kenmerken, dezelfde isolatieoplossingen 

krijgen. Dit is sneller, effectiever en efficiënter dan losse aanpak per woning. Hierbij worden 

woningeigenaren benaderd met een concreet aanbod om mee te doen. In hoeverre wordt 

de contingentenaanpak al gebruikt in Groningen, bijvoorbeeld bij woningcorporaties of in 

wijken met veel dezelfde soort huizen? En is het college bereid om te kijken hoe dit verder 

versterkt kan worden, al dan niet door collectieve inkoop via het Gronings Energieloket? 

3. Stap 3 van het manifest pleit voor een socialere aanpak. Voor mensen met een laag inkomen 

is het lastig om het te investeren bedrag helemaal voor te schieten, ook al komt het later via 

subsidie (deels) weer terug. Het manifest stelt voor om gebruik te maken van tijd- en 

persoonsgebonden isolatietegoedbonnen, waardoor mensen voor wie dat financieel lastig 

is, niet eerst het hele bedrag hoeven voor te schieten. Is het college bereid om te kijken of 
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Groningen een proeftuin kan zijn voor de in het manifest omschreven 

isolatietegoedbonnen? 

4. Stap 4 van het manifest benadrukt de rol van de lokale gemeenschap. In het kader van de 

Transitievisie Warmte moet toch al een buurt- of wijkgebaseerde aanpak ontworpen 

worden. In hoeverre wordt de lokale gemeenschap bij deze aanpak betrokken, en is het 

college bereid om collectief georganiseerd isoleren een (prominentere) plek te geven in deze 

buurt- of wijkgebaseerde aanpak? 

5. Stap 5 van het manifest stelt voor om lokale isolatieteams op te stellen, waarbij isolatie-

adviseurs en uitvoerders betrokken zijn (en dus goed op elkaar aansluiten). Deze 

isolatieteams benaderen VvEs en huiseigenaren actief, want het is tot nu toe gebleken dat 

passieve informatievoorziening niet voldoende is. Is het college bereid om, in samenwerking 

met het Gronings Energieloket en het lokale bedrijfsleven, lokale isolatieteams op te stellen?  

6. In stap 8 van het manifest wordt het belang benadrukt van gezond isoleren: dus op zo’n 

manier dat vocht- en schimmelproblematiek niet de kop op steken door te weinig ventilatie. 

Ook het belang van natuurvriendelijk isoleren wordt benadrukt. Wat doet het college aan 

het benadrukken van het belang van gezond binnenklimaat en natuurvriendelijk isoleren ? 

7. Stap 9 van het manifest gaat over de rol van de lokale welstandscommissie, die soms niet op 

de hoogte is van wat allemaal mag en kan bij het isoleren van panden in beschermde stads- 

of dorpsgezichten en monumenten. Kan het college samen met de welstandscommissie van 

Groningen nagaan of er in de Groningse welstandscommissie specifieke barrières met 

betrekking tot isoleren zijn en hoe deze eventueel kunnen worden verlaagd of 

weggenomen? 

8. Stap 11 van het manifest pleit voor voldoende financiering, want de huidige regelingen 

schieten tekort. Is het college bereid om ook vanuit de gemeentes, bijvoorbeeld in VNG-

verband, in Den Haag en Europa te pleiten voor meer financiering voor de isolatieopgave? 
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