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Beantwoording van de vragen 
Van de fractie van CU-SGP zijn schriftelijke vragen ontvangen over het Manifest Nationaal Isolatieprogramma.  

1. Bent u bekend met het Manifest Nationaal Isolatieprogramma? Hoe waardeert het college dit manifest?[1]1  
Ja wij kennen dit manifest en zijn blij met de oproep om meer te doen op het gebied van isolatie.  
  

2. Deelt het college het uitgangspunt dat het besparen van energie en voorkomen van verspilling een belangrijk 
onderdeel is van de verduurzaming van Nederland?  
Ja, dat uitgangspunt delen wij.  
  

3. Welke zaken uit het Manifest Nationaal Isolatieprogramma herkent het college in de Oudewaterse context?  
Het college herkent zich in de 12 punten die in het manifest worden genoemd. Deze gelden ook in de 
Oudewaterse context. 

4. Bent u bekend met het door het Rijk gepresenteerde Nationaal Isolatieprogramma?[2]2 Bent u bekend met het 
feit dat het Rijk ong. €150 mln. Beschikbaar stelt aan gemeenten om een lokale isolatie-aanpak te 
verwezenlijken?  
Ja ook hiermee zijn wij bekend.  
  

5. In hoeverre voert het college op dit moment het gesprek met eigenaren van woningen, zoals de Woningraat en 
VVE’s, over het isoleren van hun woningen? Wil het college deze overleggen intensiveren?  
Op dit moment worden in het kader van de aanpak energie-armoede gesprekken gevoerd met maatschappelijke 
initiatieven en Woningraat. Er wordt met hen een project opgestart om inwoners te ondersteunen bij het 
terugdringen van hun energiegebruik. Om met individuele woningeigenaren dit gesprek te gaan is ambtelijk 
geen capaciteit beschikbaar. In de mei-circulaire worden naar verwachting rijksmiddelen voor de energietransitie 
beschikbaar gesteld voor alle gemeenten. Dat geeft ons ruimte om met de samenleving in gesprek te gaan over 
de op te stellen Transitievisie Warmte en de aanpak om te isoleren en het gasgebruik te reduceren. In het 
participatie- en communicatieproces zullen we inwoners en ondernemers wijzen op het belang van isolatie en de 
beschikbare regelingen.  
  

6. In hoeverre stimuleert het college inwoners van Oudewater om hun woning te isoleren op dit moment? Welke 
acties wil zij ondernemen om het isoleren van woningen verder te stimuleren? Wil het college de 
‘Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing’ (ISDE) nader onder de aandacht brengen van 

 
 
 



onze inwoners?  
Op dit moment gebeurt dit via energieloket www.jouwhuisslimmer.nl en Energie Oudewater. Beide organisaties 
worden door de gemeente ondersteund. Er zijn momenteel geen middelen beschikbaar voor een aanvullende 
communicatiecampagne.  
  

7. Is het college bereid een beroep op de middelen uit het Nationaal Isolatieprogramma, om te komen tot een 
Oudewaterse aanpak van isolatie van woningen?  
Op dit moment zijn er nog geen extra middelen aan te vragen voor gemeenten. Woningeigenaren kunnen 
gebruik maken van de in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma verhoogde rijkssubsidies voor isoleren 
en duurzaam verwarmen. Informatie over de beschikbare subsidies is te vinden op onze website 
www.jouwhuisslimmer.nl. 

  
 

[1] https://www.christenunie.nl/nationaal-isolatieprogramma 
[2] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/12/minister-ollongren-presenteert-nationaal-isolatieprogramma 
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