
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utrecht, 28-3-2019  
 
Betreft: aandacht voor energetische renovatie in coalitiebesprekingen 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Het is voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dat de aanpak van 
klimaatverandering zo’n grote rol heeft gespeeld bij verkiezingen. Het is duidelijk 
geworden dat discussies over de verdeling van kosten voor het terugdringen van fossiel 
energieverbruik iedereen raken en een rol hebben gespeeld bij de keuze in het 
stemhokje. Uw partij heeft een constructieve bijdrage geleverd aan het agenderen of 
bespreken van klimaat- en energiebeleid voor de verkiezingen op 20 maart. Wij van 
NRP1 focussen ons op het terugdringen van CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving. 
 
Wat deed het NRP? 

 In de zeer warme en droge zomer van 2018 hebben wij uw partij, die in die 
periode een verkiezingsprogramma ontwikkelde, een brief gestuurd met 
inhoudelijke suggesties voor het klimaatbeleid in uw provincie; 

 Eind 2018 hebben wij uw partij opnieuw benaderd met een vraag of wij iets voor 
u konden betekenen in het ondersteunen met kennis en steun bij de profilering 
op het punt  van zuinig ruimtegebruik en energiebesparing in de gebouwde 
omgeving. Wij zijn blij met de vele positieve reacties die dat heeft opgeleverd en 
hebben de kandidaten en partijen die gereageerd hebben onder de aandacht van 
duizenden burgers en bedrijven gebracht; 

 Lijsttrekkers van drie provincies vanuit alle politieke partijen die wij uitnodigden 
voor een debat over de rol van de provincies in het ontwerp-klimaatakkoord 
voor de gebouwde omgeving in Amsterdam, hebben daar geconstateerd dat de 
provincie een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van duurzame energie, en 
dat de aandacht voor energiebesparing en duurzame renovaties nog kan worden 
verbeterd. 

 
De uitslagen van de verkiezingen zijn nu bekend, de burger heeft kennis kunnen nemen 
van standpunten inzake klimaat en energie.  
                                                        
1 Het Nationaal transformatie en Renovatie Platform (NRP) zet zich in voor (her)gebruik van het 
bestaande vastgoed. Bij dit platform zijn 110 toonaangevende bedrijven aangesloten. Spaar het 
Klimaat (ShK) heeft dit visie document voor NRP opgesteld. ShK richt zich al vele jaren op 
energiebesparing en CO2-reductie in de gebouwde omgeving. Sinds 2015 is ShK aangesloten als 
themagroep bij NRP. Vanuit hun ervaring willen de bij NRP aangesloten bedrijven een bijdrage 
leveren aan de effectiviteit van het overheidsbeleid. 
 



 
Vanzelfsprekend zal in de komende gesprekken over de invulling van het bestuur in uw 
provincie ook de aanpak van klimaatverandering ter sprake komen. Wij hopen dat 
daarbij het belang van energetische renovatie nadrukkelijker een rol gaat spelen. 
Vandaar dat wij in de bijlage bij deze brief een paar suggesties doen voor 
gesprekonderwerpen én invulling van een coalitieakkoord. 
 
Wij zien uit naar uw (re)actie! 
 
 
 

 

 
 
 
Afschrift van deze brief met bijlage is tevens aan de informateur verzonden. 



      

 

 

 

 

Bijdragen voor de agenda van coalitiebesprekingen 

 

1. Neem vanaf het begin van de besprekingen over klimaat- en energie de 

gebouwde omgeving mee in uw gesprekken en afspraken; 

2. Stimuleer voor de bestaande gebouwde omgeving een planmatige wijkgerichte 

aanpak die in de eerste stap volledig is gericht op energiebesparing tot het niveau 

dat gebouwen gereed zijn voor lage temperatuurverwarming. Stimuleer de 

ontwikkeling van complete standaardpakketten voor verschillende woningtypen. 

3. Overweeg om de netwerkbedrijven een coördinerende cq uitvoerende rol te 

laten spelen in de uitvoering van de wijkgerichte aanpak inclusief de 

(gebouwgebonden) financiering; Stel daarbij als randvoorwaarde dat de 

woonlasten voor gebruikers van gebouwen na de aanpak per saldo dalen. Betrek 

ook de woningcorporaties bij de planmatige aanpak. 

4. Bepaal de ambitie én doelstellingen voor de gebouwde omgeving aan de hand 

van % besparing per jaar (relateer deze aan de nationale wetgeving en 

planvorming, de Europese energie- en bouwregelgeving en internationale 

klimaatafspraken in Parijs) en CO2-impact voor de periode 2019-2023 (laatste 

periode van Energieakkoord 2013-2023) én voor de periode 2023-2030 

(ontwerp Klimaatakkoord); 

5. Spreek af in het coalitieakkoord om de ambitie en doelstellingen te vertalen naar 

gemeenten, om de grote opgave zichtbaar te maken, en gebruik daarbij als 

concreetheidsniveau: 

a. Aantallen woningen en gebouwen in m2 bvo 

b. De energetische kwaliteit van de gebouwen in de provincie 

6. Maak afspraken om met gemeenten informatie te delen over 

a. Regionale Energie strategieën 

b. Warmte-visies die door gemeenten worden afgerond in 2021. 

 

 




