
 

 

Motie 
 
Onderwerp Lokale isolatieaanpak 

Datum 8 november 2022 

Ingediend door de fractie(s) ChristenUnie 

 

 

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 8 november 

 

Constaterende dat:  

• in april 2022 het Ministerie van Binnenlandse Zaken een nationaal isolatieprogramma (NIP) 

heeft opgesteld, waarvoor 4 miljard euro beschikbaar wordt gesteld tot 2030 voor de 

uitvoering van dit programma en dat gemeenten plannen kunnen indienen voor een lokale 

aanpak van dit NIP; 

• dat energiearmoede een veel grotere groep inwoners kan treffen dan alleen de minima (120 % 

van de bijstandsnorm) omdat ook bijv. energielabel en gezinssamenstelling hierop grote 

invloed hebben; 

• in de gemeente West Betuwe ca 15% van de woningen slecht geïsoleerd zijn;    

(14,6 % energielabel E – G tegen 15,6 % landelijk, bron waarstaatjegemeente.nl|RVO|2021) 
• de gemeente over instrumenten beschikt (via bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje) waarmee 

inzicht verkregen kan worden in parameters als bijv. energielabel, inkomen, etc. op 

postcodeniveau;  

•  

overwegende dat: 

• door de huidige hoge energieprijzen inwoners met de laagste inkomens het hardst getroffen 

worden in de portemonnee en er voor hen sprake is van energiearmoede of dat deze dreigt  

• de beste energie bespaarde energie is, maar juist het verduurzamen van de slechtst 

geïsoleerde woningen veel meer CO2- en comfortwinst oplevert tegen gelijke kosten; 

(Manifest Nationaal Isolatieprogramma 13 sept. 2021, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, NVDE, 

Natuur & Milieu, Consumentenbond, Energie-Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland, 

Techniek Nederland en VENIN) 
• deze lokale aanpak een meer fundamentele en structurele aanpak is van dit NIP;  

 

voorts overwegende dat: 

• er veel isolatiematerialen zijn met een hoge milieudruk,  

• dat er alternatieve isolatiematerialen zijn met een lage milieudruk die bovendien circulair zijn 

en dat een grootschalig isolatieprogramma een kans is om de CO2—uitstoot van de 

bouwsector actief te verminderen door bio-based en klimaatvriendelijk isolatiemateriaal te 

gebruiken, zoals schapenwol, vlas, hennep, houtvezel of gerecycled katoen;   

 

Is van mening dat: 

• het isolatietempo 3x zo hoog moet om de doelstellingen van het klimaatakkoord 2019 te 

halen; 
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• om meters te maken in het verlagen van energiekosten en het verduurzamen van woningen en 

om in aanmerking te komen voor de beschikbare gelden er een lokaal isolatieplan moet 

komen; 

• de opzet en uitrol van dit lokaal isolatieprogramma urgent is en we als gemeente West Betuwe 

vooraan in de rij moeten staan om hiermee aan de slag te gaan met de beschikbare financiële 

middelen; 

 

roept het college op: 

1. aanvragen voor te bereiden op de extra financiële middelen die het rijk in 2023 beschikbaar 

stelt om woningen in de gemeente te isoleren 

2. in gesprek te gaan met de VNG over de details van deze lokale aanpak van het Nationaal 

Isolatieprogramma, zodat we gelijk kunnen beginnen wanneer het geld beschikbaar is;  

3. in de uitvoering van dit lokaal isolatieplan de prioriteit te leggen bij de slechtst geïsoleerde 

woningen en de mensen met (het grootste risico op) energiearmoede;  

4. gebruik te maken van beschikbare instrumenten voor een correcte afbakening van de 

doelgroep;  

5. daarbij te zorgen voor een ontzorgende ‘van straat naar straat’ aanpak;  

6. de energiecoaches te betrekken bij de ontwikkeling van het lokale isolatieprogramma;  

7. in te zetten op biobased- en klimaatvriendelijke isolatiemateriaal;  

8. de handen ineen te slaan met het lokale bedrijfsleven om een succesvolle uitvoering van het 

programma te kunnen verzorgen 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Getekend, 

 

Fred Temminck 

ChristenUnie 

 

 

 

 


