
30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2009

Bij brief van 13 oktober 2008 (31 700 XVIII, nr. 4) had mijn voorgangster
mevrouw Vogelaar uw Kamer het convenant Energiebesparing corporatie-
sector toegezonden.

In die brief is aangegeven, dat uit de reacties van de partijen van het
Landelijk Overleg Huurders Verhuurders (LOHV) was gebleken dat zij nu al
de mogelijkheden willen bezien om met de aanpassing van het woning-
waarderingsstelsel (WWS) een stap verder te zetten dan een beleids-
neutrale omzetting. Deze beleidsneutrale omzetting had mijn voor-
gangster mevrouw Vogelaar aan u toegezonden bij brief van 7 juli 2008
(30 196, nr. 36).

In verband hiermee is met de betrokken partijen in overleg getreden om te
bezien of een zodanige aanpassing van het WWS mogelijk is om daarmee
een grotere stimulans te bereiken voor het investeren in energiebespa-
rende maatregelen.
Met het oog op dit overleg is u verzocht de discussie in uw Kamer over de
aanpassing van het WWS, zoals genoemd in de brief van 7 juli 2008, aan
te houden.

In de brief van 13 oktober 2008 was de verwachting aangegeven dat u in
april 2009 een nieuw voorstel voor het WWS zou ontvangen.
Het overleg met de partijen van het LOHV heeft weliswaar veel duidelijk-
heid en goede resultaten opgeleverd maar ik verwacht pas in juni 2009 tot
afronding te zullen komen. Gelet hierop verwacht ik u voor de zomer een
voorstel voor een aangepast WWS te kunnen doen toekomen.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
E. E. van der Laan
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