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Motie Vreemd

Korte titel motie

Isoleren woningen minima

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2022
gehoord hebbende de beraadslaging;
constaterende dat






Woningeigenaren met een inkomen tot 130% van het minimuminkomen vaak niet
de mogelijkheid hebben zelf hun woning te (laten) isoleren;
het isoleren van spouwmuren en vloeren al enorm zal helpen om energie te
besparen en de gasrekening naar beneden te brengen;
Provincies Utrecht en Drenthe geld vrijmaken om woningeigenaren met een
inkomen tot 130% van het minimuminkomen financieel gaat helpen woningen te
isoleren;
Bij het CBS bekend moet zijn om hoeveel woningen het gaat;

overwegende dat






Bij slecht geïsoleerde woningen de warmte snel naar buiten lekt;
Deze doelgroep sneller in de problemen komen door de snel stijgende prijzen;
Slecht geïsoleerde woningen en stijgende prijzen zorgen voor
gezondheidsproblemen, stress en een slecht woonklimaat;
Ook huurwoningen slecht geïsoleerd zijn, minima in de problemen komen en hier
ook naar oplossingen gezocht moet worden;
Vleermuizen en vogels die in spouwmuren verblijven, eerst de kans moeten krijgen
om weg te vliegen, voor het isolatiemateriaal wordt aangebracht,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten




Woningisolatie te subsidiëren van koopwoningen waarbij de eigena(a)r(en) binnen
de 130% van het minimuminkomen vallen;
Maatwerk toe te passen bij mensen die net buiten de 130% vallen;
Het isoleren op een natuurvriendelijke manier te laten uitvoeren volgens de Wet
natuurbescherming;
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Eerst € 2.000.000 vrij te maken uit de VAR voor isolerende maatregelen;
De optie open te houden het bedrag te verhogen, als meer woningeneigenaren
gebruik willen maken van de regeling;
Het besluit voor 1 januari 2023 uit te voeren,

en gaan over tot de orde van de dag
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