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Algemeen 

 

Aanleiding 

• Energieprijzen al maanden hoog 

• Meer dan ooit mensen bezorgd om energierekening 

• Onzekerheid toekomstige prijsstijgingen vanwege oorlog Oekraïne 

• Essentieel om vraag naar energie terug te dringen door isolatie 

• Circa 20 procent (1,5 mln) van alle woningen (8 mln) heeft energielabel E, F, G 

• CO2-reductietempo op dit moment te laag 

 

Programmatische aanpak besproken met 

• VNG 

• Aedes 

• Regietafel uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving 

o Hier partijen vertegenwoordigd die belangrijke rol hebben in uitvoering 

verduurzaming gebouwde omgeving 

 

Basis programma gelegd door, waarop wordt voortgebouwd 

• Transitievisies Warmte 

• Prestatieafspraken met Aedes over uitfaseren slechte energielabels obv verlaging met 

500 mln van de verhuurderheffing) 

• Gemeentelijke inzet op bestrijding energiearmoede 

 

Nationaal Isolatieprogramma (NIP) is langjarig programmatische aanpak met vier actielijnen 

1. Lokale aanpak isoleren 750.000 koopwoningen samen met gemeenten 

2. Isoleren van 1 miljoen huurwoningen door verhuurders 

3. Versneld isoleren van 750.000 koopwoningen op eigen initiatief 

4. Samen energie besparen met laagdrempelige maatregelen 

 

 

Doel 

• In 2030 2,5 mln woningen geïsoleerd richting de standaard voor woningisolatie 

o Voor de wijkgerichte aanpak en de Transitievisies Warmte blijft de ambitie om 

1,5 mln woningen en andere gebouwen te verduurzamen t/m 2030 

(Klimaatakkoord). Aanpakken moeten elkaar zoveel mogelijk versterken. 

o De Standaard is een advies voor isolatiegraad woningen; geeft aan wanneer 

woning voldoende geïsoleerd voor aardgasvrij (meer info: 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaamondernemen/gebouwen/wetten-

en-regels/standaard-en-streefwaarden-voor-woningisolatie). 

• Bewoners/VvE’s inzicht in mogelijke maatregelen & daarbij zoveel mogelijk ontzorgd 

• Nadruk op 1,5 mln slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen (energielabel E, F, G) 

 

Budget 

• 4 miljard tot en met 2030 

o Totaal uit middelen: coalitieakkoord, Prinsjesdagbesluitvorming 2021, ISDE 

• Aanvullend: investeringsruimte voor corporaties met afschaffing verhuurderheffing 

(actielijn 2) 

 

Actielijn 1: Lokale aanpak isoleren 750.000 koopwoningen samen met gemeenten 

 

Meerjarige plannen gemeenten 

• Gemeenten kunnen meerjarige plannen indienen 

• Plannen sluiten aan bij de Transitievisie Warmte en bewonersinitiatieven 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaamondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/standaard-en-streefwaarden-voor-woningisolatie
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaamondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/standaard-en-streefwaarden-voor-woningisolatie


2 

 

• Focus zoveel als mogelijk op woningen met slechtste labels 

• Concrete rol/bijdrage gemeenten wordt komende tijd samen met VNG uitgewerkt 

 

Gemeenten kunnen in deze lokale aanpak voor bewoners bijvoorbeeld een korting, voucher of 

tegoedbon beschikbaar stellen in aanvulling op de landelijke beschikbare subsidies. 

 

Actielijn 2: Isoleren van 1 miljoen huurwoningen door verhuurders 

 

Doelstelling 

• Miljoen huurwoningen naar de isolatiestandaard 

• Zowel sociale (700.000) als particuliere segment (300.000) 

 

Aanpak 

• Normering en positieve prikkels (Coalitieakkoord) 

o Te vormen normering: slecht geïsoleerde woningen in 2030 verbeterd 

o Uitwerking zal onderdeel uitmaken van programma verduurzaming gebouwde 

omgeving dat eind mei/begin juni gepresenteerd wordt 

o Minister werkt aan aanpassing initiatiefrecht/instemmingsrecht 

• Afspraken met Aedes over isoleren huurwoningen met slechte energieprestatie 

o Gemaakte afspraken zien erop dat eind 2028 energielabels E, F, G nagenoeg 

niet meer voorkomen (250.000 huurwoningen) 

o Er worden aanvullende afspraken gemaakt over de afschaffing van de 

verhuurderheffing. 

o Afspraken zien op prestaties op nationaal niveau, terwijl realisatie lokaal moet 

plaatsvinden. Individuele woningcorporaties kunnen in overleg met 

gemeenten en huurdersorganisaties bepalen welk deel van de opgave zij voor 

hun rekening nemen, passend bij wat er lokaal nodig is en bij de 

mogelijkheden van de woningcorporatie. Opgave per corporatie zal daarmee 

verschillen; alle individuele bijdragen moeten optellen tot het totaal van de 

landelijke afspraken met Aedes. 

• Kleine particuliere verhuurders worden gestimuleerd door middel van subsidie 

o Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) 

o Budget hiervoor komt niet uit budget NIP. 

• Gemengde VvE’s en gespikkeld bezit 

o Heeft samenhang met andere actielijnen. 

o Over noodzakelijke samenwerking worden afspraken gemaakt tussen 

gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders 

 

Actielijn 3: Versneld isoleren van 750.000 koopwoningen op eigen initiatief 

 

Doelstelling 

• Versnellen van isolatie van 750.000 koopwoningen 

• Vind plaats op eigen initiatief, dan wel via collectieve inkoopinitiatieven 

 

Aanpak 

• Stimuleren met financiering & subsidie* 

o Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoekt welke info beschikbaar is 

om eigenaren te helpen bij isoleren van monumenten. RCE kijkt ook naar hoe 

landelijke richtlijn hierbij behulpzaam kan zijn. Uitkomsten worden gebruikt 

bij concrete uitwerking hoe monumenten in Nationaal Isolatieprogramma 

opgenomen moeten worden. 

• Landelijke isolatiecampagne 

• Platform ‘Verbeter je huis’ 

• Langdurige zekerheid bieden 

o ‘(…) het beschikbare budget voor basissubsidies voor het isoleren van 

koopwoningen [wordt] voortgezet en geleidelijk verhoogd richting 2030’. 



• Aandacht voor (maatschappelijke) dialoog over normering voor bestaande 

bouw/onderzoek op welke termijn dat ingericht kan worden 

o Beleidsontwikkeling wordt besproken binnen gremium ‘Convenant 

verduurzaming koopsector’ (afspraken makelaars, taxateurs, 

hypotheekadviseurs en financiers om woningeigenaren op natuurlijke 

momenten te stimuleren hun huis te verduurzamen) 

 

*Subsidie 

• Subsidiebedragen ISDE per 1 januari 2022 verhoogd naar 30 procent 

• Vanaf 1 januari 2023 mogelijk om voor enkelvoudige isolatiemaatregelen 15% subsidie 

aan te vragen 

• Samen met gemeenten wordt verkend of/hoe collectief aanvragen mogelijk kan worden 

via de ISDE of anderszins, waardoor gemeenten bewoners kunnen ontzorgen en zodat 

buurtinitiatieven en coöperatieven worden gestimuleerd 

• Per 1 januari 2023 ISDE-subsidie eigenaar-bewoners voor afsluiten aardgas van 

woningen die zijn aangesloten op warmtenet, maar nog koken op gas. 

• Per 1 januari 2023 gaat ISDE-deel voor VvE’s over naar SEEH (dan nog één regeling 

voor VvE’s). 

o Twee-maatregeleneis wordt losgelaten. 

o Zeer Energiezuinig pakket wordt toegankelijker gemaakt (voorwaarden-

versoepeling) 

• Voornemen om doe-het-zelvers toegang te geven tot aanvragen subsidie 

o Onderzoek naar hoe, met inachtneming van risico’s fraudegevoeligheid en 

ondeskundige uitvoering 

o Kan professionele markt verlichten 

 

*Financiering via Warmtefonds 

• Bezien of kleine bedragen (vanaf 1.000) kunnen worden gefinancierd 

• Onderzoek hoe en per wanneer energiebespaarhypotheek verantwoord wordt uitgebreid 

o Nu alleen beschikbaar in wijkaanpakken van gemeenten en aanpakken van 

corporaties. Uitbreiding ziet op woningeigenaren zonder leenruimte buiten 

deze aanpakken. 

o Ministerie van Financiën en Nationaal Warmtefonds buigen zich erover 

o ‘Op basis van ervaring in pilots met energiebespaarhypotheek kan naar 

verwachting een verantwoord product voor de deze doelgroep worden 

gemaakt.’ 

o Drie jaar na invoering evalueren  

• Er wordt gekeken naar 0%-lening voor woningeigenaren zonder leenruimte en 

woningeigenaren met laag inkomen. 

• Kleine VvE’s komen vanaf medio 2022 in aanmerking voor Energiebespaarlening 

• Woningeigenaren vanaf 75 jaar komen sinds februari 2022 in aanmerking voor 

financiering van het Nationaal Warmtefonds. 

• Gemeenten kunnen deel budget uit NIP voor lokale aanpak inzetten voor financieel 

advies, ter ondersteuning van woningeigenaren met laag inkomen of geen leenruimte 

bij indienen van aanvraag. 

 

Actielijn 4: Samen energie besparen met laagdrempelige maatregelen 

 

Doelstelling 

• Verminderen energiearmoede door besparen op energie met laagdrempelige 

maatregelen 

 

Aanpak 

• Continueren gemeentelijke aanpak die is gericht op het voorkomen van energiearmoede 

en ondersteuning van kwetsbare mensen in koop- en huurwoningen. In samenspraak 

met woningcorporaties. 
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• Communicatie zal zich breder richten dan de energiearmoede-groep (besparen is voor 

iedereen van belang) 

 

Natuurinclusief, duurzaam en circulair isoleren met aandacht voor hittestress 

 

De volgende inzet is ondersteunend aan deze vier actielijnen: 

• Natuurinclusieve aanpak gericht op soortenbescherming is randvoorwaardelijk voor het 

Nationaal Isolatieprogramma. Wordt samen met ministerie van LNV ontwikkeld. 

• Bezien wordt hoe gebruik materialen met lage milieudruk kan worden bevorderd, als 

onderdeel van de subsidieregelingen. 

• Onderzocht wordt hoe hittestress voorkomen kan worden, dmv subsidieregeling voor 

milieuvriendelijke zonwerende maatregelen. 

 

Verduurzamingscoalitie 

 

Brede maatschappelijke coalitie 

• Iedereen die actief kan bijdrage opgave kan aansluiten 

• Huidige aangesloten partijen (onder andere): 

o NVDE, Urgenda, Vereniging Eigen Huis, de Woonbond, Milieu Centraal, 

Consumentenbond, Klimaatverbond, Natuur & Milieu, Natuur en 

Milieufederaties, Platform Duurzame Huisvesting, Aedes, Energie Samen, 

Klimaatstichting HIER, Bouwend Nederland, Techniek NL, Onderhoud.nl, 

Ingenieurs NL, Netbeheer Nederland, LSA Bewoners, Buurkracht, Doe het 

zelf, doe het duurzaam, de Nederlandse verwarmingsindustrie (NVI), 

Stroomversnelling en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). 

• Richt zich met name op stimuleren verduurzamen op eigen initiatief. 

 

Aanpak 

• Kennis delen 

• Communicatie intensiveren 

• Activiteiten versnellen 

• Opschalen 

• Beter met elkaar verbinden 

 

Publiekscampagnes 

 

Op 2 april gestart met kortlopende landelijke campagne ‘Zet de knop om’ 

• Gezamenlijke campagne van EZK en BZK 

• Structurele verlaging energiegebruik Rijkskantoren 

• Ook appèl op bedrijven en bewoners om de knop om te zetten (verwarming lager, 

korter douchen) 

 

Hierop volgend isolatiecampagne woningeigenaren ‘Verbeter je huis’ 

• Oproep voor te bereiden komende winter met goede isolatie 

• Verwijzing naar website verbeterjehuis.nl* 

 

*Verbeterjehuis.nl 

• Medio 2022 uitbreiding: nog beter inzicht voor woningeigenaren 

o Plannen gemeenten worden zoveel mogelijk inzichtelijk gemaakt. 

o Collectieve acties kunnen straks gevonden worden op verbeterjehuis.nl 

o Aanbieders kunnen aangeven voor welke 

regio/gebieden/maatregelen/bouwkenmerken ze aanbod hebben 

• Voor persoonlijk contact: bestaande energieloketten (gemeentelijk/regionaal). 

 



 

 

Ondersteuning lokale communicatie-inzet 

• Gemeenten en energieloketten worden vanuit Rijksoverheid ondersteund bij lokale 

communicatie-inzet 

 

Marktcapaciteit cruciaal 

 

Het kabinet zet in op werving, opleiding en behoud van vakbekwaam personeel voor de 

verschillende werkvelden van de energietransitie. Het kabinet werkt dat samen met 

verschillende partners uit. 

 

BZK zet met sectororganisaties, FNV en onderwijskoepels in op meer technici en 

arbeidsbesparende innovatie via het programma Mensen Maken de Transitie. 

 

Terugkerend thema in het Bouwberaad (bestuurlijk overleg tussen sector en overheden). 

 

BZK zet in op technologische innovaties die productiecapaciteit kunnen vergroten 

(industrialisatie, digitalisering, procesinnovatie). Met innovatie-subsidieregelingen zoals MOOI 

en DEI+. 

 

EZK: regeling omscholing naar krapteberoepen verlengd. 

 

Techniekpact met onder andere EZK, SZW en OCW. 

 

Human capital agenda van de TKI Urban Energy. 

 

In samenwerking met ministerie SZW en branche-organisaties zoals VENIN, zal evt. 

aanvullende inzet (meer vakmensen voor isolatie) gespreksonderwerp blijven. 

 

Ministerie SZW informeert Kamer voor de zomer over brede krapteaanpak. 

 

Contingentenaanpak 

 

Programmatische aanpak door gemeenten en corporaties biedt kansen voor vraagbundeling. 

Contingentenaanpak stimuleert aanbieders gestandaardiseerde verduurzamingsoplossingen te 

ontwikkelen voor veel voorkomende woningtypen. De markt uitdagen en ondersteunen om 

dergelijk aanbod te ontwikkelen en actieve matchmaking maakt nadrukkelijk onderdeel uit van 

de programmatische aanpak. Er komt hiertoe een gecombineerd ondersteuningsprogramma 

gericht op opschaling van de verduurzaming in de huur- én koopsector dat ook de huidige 

Renovatieversneller omvat. 

 

Snelle/voortvarende start Nationaal isolatieprogramma 

 

SPUK 150 mln. groep energiearmoede onvoldoende 
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• Dit jaar nog eens 150 mln. versneld ingezet via gemeenten ‘voor het ondersteunen van 

mensen bij het nemen van energiebesparende maatregelen en verdergaande isolatie.’ 

 

‘Deze maatregel is de opstap naar een meer fundamentele en structurele aanpak en 

grootschalige isolatie via het Nationaal Isolatieprogramma.’ 

 

Sturing 

 

Belangrijke rol voor gemeenten en woningcorporaties, tegelijkertijd een gezamenlijke opgave 

waarbij het Rijk de regie heeft. 

 

Rijk gaat in gesprek met/maakt afspraken met onder andere Aedes en VNG over de bijdrage 

die zij kunnen leveren aan de opgave van 2,5 mln woningen. Rijk zorgt voor financiering en 

bereidt normering voor. 

 

 

 

Monitoring 

 

Naast monitoring aantallen subsidies, worden binnen de monitor energiebesparing gebouwde 

omgeving gegevens over de woningvoorraad, energieverbruik, en de houding van 

woningeigenaren tav verduurzaming gemonitord. 

 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/monitor-energiebesparing-gebouwde-

omgeving-2021.pdf 

 

Programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving 

 

Eind mei/begin juni ontvangt Tweede Kamer uitwerking van het programma Versnelling 

verduurzaming gebouwde omgeving. Combinatie van stimuleren, ondersteunen, normeren en 

beprijzen. 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/monitor-energiebesparing-gebouwde-omgeving-2021.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/monitor-energiebesparing-gebouwde-omgeving-2021.pdf


 

Programma bestaat uit vijf programmalijnen 

• Gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie 

• Verduurzaming individuele woningen 

• Verduurzaming utiliteitsbouw 

• Duurzame bronnen en infrastructuur 

• Innovatie in de bouw 

 

NIP belangrijk dwarsdoorsnijdend onderdeel. Zie onderstaand figuur. 

 

 

 


