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De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1, belast met het voorbereidend onderzoek 
van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de 
daarop gegeven antwoorden. 
Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel 
voldoende voorbereid. 
De voorzitter van de commissie, 

Van Gent 
De griffier van de commissie, 
Van der Leeden 

 
23 
Kunt u aangeven welke concrete maatregelen u neemt om energiebesparende maatregelen te 
stimuleren? Waaruit blijkt dat de tekst hierover in de begroting geen dode letter is? 
In 2008 zijn er voor de gebouwde omgeving diverse concrete maatregelen genomen. 

Zo zijn er voor de bestaande bouw diverse regelingen van kracht geworden: 
– Stimuleringsregeling Duurzame Energievoorziening (SDE) 
– Subsidieregeling Duurzame Warmte 
– Uitbreiding van de mogelijkheden van de Energie Investeringsaftrek (EIA) voor de gebouwde omgeving 
– Verruiming van de Regeling Groenprojecten voor Eigenaar-Bewoners 
Begin 2009 wordt deze lijst uitgebreid met een stimuleringsregeling voor eigenaar-bewoners en zal ook 
de Regeling Groenprojecten worden verruimd voor energierenovatie en energiezuinige nieuwbouw door 
tussenkomst van derden. Hiervoor ligt een voorstel bij de Europese Commissie. 
In 2008 hebben de consumentenorganisaties verenigd in het Platform Consument en Duurzaam Bouwen 
een financiële bijdrage gekregen voor concrete activiteiten in het kader van Meer Met Minder Energie, 
gericht op kennisoverdracht en communicatie. Medio 2009 zal de aangekondigde aanpassing van het 
Woningwaarderingsstelsel worden gepubliceerd, waardoor de energieprestatie van de woning duidelijker 

gaat meewegen in de maximale huurprijs. 
In het kader van de wijkaanpak worden lokale overheden door de rijksoverheid ondersteund bij het 
uitwerken van energiebesparing in de zogenaamde wijkactieplannen. Deze ondersteuning wordt nu 
uitgewerkt en in 2009 geïmplementeerd. 
In het Lente-akkoord Energiebesparing in de Nieuwbouw is met partijen afgesproken dat per 1 januari 
2011 nieuwe gebouwen 25% energiezuiniger zijn dan volgens de vigerende regelgeving. Lukt dat niet 
door vrijwillige inspanningen van partijen, dan zal per 1 januari 2011 de Energieprestatienorm (EPN) 
worden aangescherpt naar 0,6. In 2009 worden de voorbereidende onderzoeken ten behoeve van deze 
aanscherping uitgevoerd. 
Zoals ik hiervoor al heb aangegeven, heb ik in 2008 reeds diverse maatregelen genomen. 
Mijn doel is om een markt te creëren voor energiezuinige nieuwbouw en energiebesparing in de 

bestaande bouw. Daarover heb ik in de diverse convenanten die ik in 2008 met marktpartijen heb 
gesloten ook afspraken gemaakt. Het betreft het convenant Meer Met Minder voor de bestaande bouw, 
het Lente-akkoord Energiebesparing in de Nieuwbouw en het convenant Energiebesparing in de Sociale 
Huursector. 
Zo zijn de brancheorganisaties in de bouw- en ontwikkelsector in 2008 begonnen met de uitrol van een 
intensief kennisoverdracht- en stimuleringsprogramma. Ook ben ik in overleg met de 
brancheorganisaties gestart met de voorbereiding van de 10 zogeheten excellente gebieden. Deze 
gebieden zijn grote nieuwbouwprojecten van meerdere honderden woningen waar innovatieve concepten 
en processen worden toegepast voor zeer energiezuinige gebouwen, ten minste 50% zuiniger dan de 
wettelijke norm. In 2009 zal ik deze 10 gebieden aanwijzen. 
Voor de bestaande bouw is in 2008 de uitvoeringsorganisatie Meer Met Minder opgericht. Deze 
organisatie ontwikkelt kwaliteitsnormen en opleidingen voor de bouw en installateurs, verzorgt 

voorlichting en kennisoverdracht en brengt marktpartijen bij elkaar om een voor de klant aantrekkelijke 
propositie samen te stellen voor energiezuinige investeringen. De overheid faciliteert deze ontwikkeling 
door middel van de eerder genoemde regelingen, bijdragen aan de proefprojecten en het ter beschikking 
stellen van personele capaciteit uit door de overheid gefinancierde instellingen (SenterNovem, 
MilieuCentraal, Energiecentrum MKB). 
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