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Geachte voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de PvdA de 
volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten omtrent berichtgeving over 
de kosten van verduurzaming. 
 

1. Zonder extra overheidssubsidies is het verduurzamen van de eigen woning voor 
huizenbezitters financieel niet aantrekkelijk, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL). Dit terwijl het uitgangspunt in het Klimaatakkoord is dat deze verduurzaming de 
maandlasten niet mag opdrijven. Heeft het college van GS kennis genomen van de 
presentatie van het PBL over de ‘haast onmogelijke realisatie’ van de kabinetsdoelstelling om 
woningen klimaatneutraal te maken? Wat vindt het college van GS van deze uitkomsten, 
mede gelet op het feit dat het PBL een gezaghebbende instelling is in de monitoring van de 
RES-sen? 

2. De huidige investeringskosten voor verduurzaming zijn zo hoog dat ze zich pas jaren later 
terugbetalen, volgens het PBL in een 24 augustus verschenen rapport. Het aanschaffen van 
een warmtepomp of de woning van het gas afsluiten is daarom niet aantrekkelijk voor de 
portemonnee van huizenbezitters. ‘Niets doen’ is voor huishoudens ‘gewoon een optie’, stelt 
het PBL. Het Planbureau rekent verder voor dat een huishouden met een woning met 
energielabel D gemiddeld 35 duizend euro kwijt is om de woning energieneutraal te maken. 
Deze investering levert een maandelijkse besparing van 50 euro aan woonlasten op – het 
terugverdienen van de investering duurt dus tientallen jaren (in dit specifieke 
rekenvoorbeeld 58 jaar). Wat betekent deze informatie voor de gewenste haalbaarheid, 
betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van de RES Flevoland? 

3. Met het rapport zet het PBL het uitgangspunt van het Klimaatakkoord onder druk dat de 
maandelijkse woonlasten (energie en hypotheek of huur) niet hoger mogen worden door 
investeringen voor verduurzaming. Het planbureau stelt dat deze ‘woonlastenneutraliteit’ nu 
een ‘lastig te realiseren uitgangspunt is voor de energietransitie’. Deelt het college van GS de 
opvatting van het PBL? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat betekent dit concreet voor de 
realisatie van de doelstelling om woningen klimaatneutraal te maken? 

4. Volgens het Klimaatakkoord moeten in 2050 alle woningen in Nederland energieneutraal 
zijn. Maar op basis van de huidige berekeningen van het PBL gaan huizenbezitters een 
aanzienlijk kleinere bijdrage leveren aan het behalen van deze doelstelling dan waar de 
overheid op rekent. Nieuw beleid is nodig om de investering voor huiseigenaren toch 
aantrekkelijk te maken, zoals via extra subsidies. Of de kosten van de investering moeten 
omlaag, bijvoorbeeld door innovaties of verdere standaardisering voor het verduurzamen 
van woningen. Is het college van GS voornemens nieuw beleid te formuleren op basis van de 
berichtgeving? En is het college voornemens om, in de rol van coördinator van de RES 
Flevoland, hierover in contact te treden met de gemeenten? 

 

Namens de fractie van de PvdA, 

Abassin Nessar 


