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Motie: Zet vol in op gebruik Europese Fondsen voor Isolatie
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 13 november 2020,
overwegende dat:
-

dat met het REACT-EU programma uit het Europees herstelplan een aanpassing op de
lopende operationele programma's (2014-2020) van het EFRO doorgevoerd moet worden;

-

dat isolatie een no-regret maatregel is in de energietransitie, die bovendien goed is voor het
comfort van woningen, een lagere energierekening én goed is voor het milieu;

constaterende dat:
-

dat de Europese Commissie op 14 oktober 2020 haar renovation wave strategy heeft
gepubliceerd en het verdubbelen van de woningrenovatie als belangrijke pijler ziet voor
economisch herstel;

-

dat Nederland vanuit de Recovery en Resilience Facility van het EU herstelplan een envelop
van C5,6 miljard ontvangt waarvan minimaal 3796 besteed moet worden aan duurzaamheid;

-

dat deze eerder genoemde strategie kan leiden tot het aanscherpen van Europese
regelgeving met betrekking tot het verduurzamen van woningen;

-

dat Nederland uiterlijk april 2021 een herstelplan moet indienen bij de Europese Commissie
voor de Recovery and Resilience Facility en dat de Europese Commissie lidstaten uitnodigt
om het verduurzamen van woningen op te nemen in dit herstelplan;

-

dat de motie Segers/Klaver (35570 nr. 26) de regering verzoekt een nationaal
isolatieprogramma te ontwerpen;

verzoeken Gedeputeerde Staten om:
1. Waar mogelijk aan te haken bij de Europese fondsen zoals REACT-EU en RRF, daarbij rekening
houdend met de daarvoor geldende termijnen en processen, om in te zetten voor een
schaalsprong voor het isoleren van woningen in Brabant.
2. Daartoe samen met stakeholders in Brabant (gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars,
verhuurders, etc.) een plan van aanpak te maken om het verduurzamen van woningen en
maatschappelijk vastgoed te versnellen.
3. Bij de uitwerking van het isolatieprogramma voor huurwoningen als voorwaarde te stellen
dat er naar gestreefd wordt dat de maandelijkse woonlasten voor de huurder niet stijgen na
de renovatie, i.e., dat de huurprijs niet meer stijgt dan de besparingen van de maandelijkse
energieprijzen opleveren, na renovatie.
en gaan over tot de orde van de dag.
Deze motie wordt ook ingediend op verzoek van
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