
(1eT regering, begroting Wonen/Rijksdienst, 20nov2013)
De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik heb in mijn termijn een aantal voorstellen gedaan voor extra regels om de innovatie te 
bevorderen. In zijn schriftelijke beantwoording stelt de minister dat hij een hekel heeft aan regeltjes 
die innovatie mogelijk belemmeren. Ik vraag de minister om de toezegging te doen om in dezelfde 
brief waarin hij reageert op de voorstellen van de SGP-fractie ook op mijn concrete suggesties te 
reageren. Ik doe bijvoorbeeld het voorstel om de maximale tapwatertemperatuur van warm water te 
verlagen. Dat voorstel zet de deur open voor een energiebesparing van 2 miljard m3 aardgas per 
jaar. Dat is ongeveer 5% van ons jaarlijkse verbruik. Het lijkt me de moeite waard om daar serieus 
naar te kijken in plaats van op voorhand te zeggen: dat is een regeltje extra dus dat willen we niet. 

Minister Blok: 
Ik beloof graag dat ik er serieus naar zal kijken. Omdat ik er serieus naar wil kijken, weet ik niet of 
ik het in dezelfde tijd kan bekijken als de voorstellen van de SGP, want die heb ik voor de zomer 
gekregen. Met de uitwerking daarvan ben ik dus al een stuk verder. Als ik met de heer Jansen kan 
afspreken dat ik er serieus op zal terugkomen maar ik de voorstellen van de SGP daar niet nodeloos 
op laat wachten, hoop ik dat ik beide heren kan bedienen. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Dank voor die toezegging. Ik denk dat we pas in februari een algemeen overleg hebben over 
bouwregelgeving. Als het dus voor die tijd binnenkomt, ben ik heel tevreden. De essentie van de 
SP-voorstellen is dat soms een extra regeltje de juiste condities kan creëren voor innovatie, 
bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing. Dat is uiteindelijk goed voor de portemonnee van 
de huishoudens en ook voor de energiedoelstellingen van de minister. 

Minister Blok: 
De heer Jansen is mild door mij zelfs tot februari de tijd te geven. Ik zal zeker zorgen dat we voor 
die tijd hierop terugkomen. 


