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Onderwerp  : Duurzaamheidsleningen voor woningen en non-profitorganisaties 
 
 

Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met het invoeren van een gemeentelijke duurzaamheids- en stimuleringslening in samenwerking met 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn); 
2. De verordeningen "Duurzaamheidslening gemeente Oude IJsselstreek" en de "Stimuleringslening duurzame 
maatregelen non-profit organisaties gemeente Oude IJsselstreek 2018" vaststellen. 
 

 
Aanleiding 
De Achterhoekse gemeenten hebben de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken zal 
er zowel energie bespaard als energie duurzaam opgewekt moeten worden in de Achterhoek. De bestaande 
woningvoorraad is een belangrijk onderdeel van de gebouwde omgeving waar nog flink energie kan worden 
bespaard. Om de bestaande bouw te verduurzamen zijn subsidies en leningen beproefde maatregelen. 
Subsidies werken goed maar zijn relatief erg kostbaar. Daarom wordt er landelijk en regionaal steeds meer 
ingezet op duurzaamheidleningen. Dit zijn leningen met lage rentes en gunstige voorwaarden waarmee 
eigenaren van gebouwen een lening krijgen om hun gebouw te verduurzamen.  
Naast woningen kunnen ook gebouwen van non-profit organisaties verduurzaamd worden met een 
stimuleringslening. Het gaat om bijvoorbeeld scholen en sportverenigingen die hun accommodaties willen 
verduurzamen.  De regeling staat ook open voor  huurders, in specifieke gevallen is er namelijk ook vraag 
vanuit huurders voor een lening. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 
De duurzaamheids- en stimuleringslening beoogt een versnelling in het verduurzamen van de bestaande 
bouw. Uit regionale ervaring blijkt dat er met de beschikbare € 2.000.000 ongeveer 325 leningen kunnen 
worden vertrekt in 4 jaar. 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.1 Onze inwoners en non-profitorganisaties kunnen met deze leningen relatief goedkoop geld lenen en zo 

besparen op de energierekening. 
Met een duurzaamheids- en stimuleringslening kunnen onze inwoners tegen gunstiger voorwaarden geld 
lenen dan bij commerciële banken om energiebesparende maatregelen te treffen. Door energiebesparende 
maatregelen uit te voeren kunnen ze besparen op de energierekening en tegelijkertijd bijdragen aan de 
duurzaamheids- en energiedoelstellingen.  
 
1.2 De duurzaamheidslening en stimuleringslening dragen bij aan de ambitie om energieneutraal te worden 

in 2030 en het stimuleert de lokale werkgelegenheid. 
Het besparingsdoel zoals is gekwantificeerd in de uitvoeringsagenda duurzame energie Achterhoek (2016) 
is 55% op het gasgebruik en 20% op elektriciteit in 2030 (t.o.v. 2012). In de bestaande bouw kan nog flink 
energie worden bespaard. Uit ervaring blijkt dat veel lokale bedrijven worden ingeschakeld bij de uitvoering 
van de energiebesparende maatregelen. Dit is gunstig voor de lokale werkgelegenheid. 
 
1.3 De duurzaamheidslening is ingevoerd in de hele Achterhoek. 
De duurzaamheidslening is al ingevoerd in de andere 7 Achterhoekse gemeenten sinds juni 2016. Hiervan 
hebben 6 gemeenten exact dezelfde voorwaarden. Oost Gelre heeft een afwijkende, ruimere, regeling. 
Regionaal zijn de duurzaamheidsregelingen een succes, er wordt goed gebruik gemaakt van de leningen, de 
leningen voldoen aan een behoefte. In bijlage 1 staan de regionale ervaringen en resultaten over het eerste 
half jaar. De stimuleringslening is regionaal pas recentelijk ingevoerd, er is hier nog geen ruime ervaring 
mee. 
 
1.4  Duurzaamheidsleningen is een van de maatregelen die is voorgesteld in de duurzaamheidsagenda 

2017. 
De gemeenteraad heeft ingestemd met de duurzaamheidsagenda 2017 op 29 juni 2017 onder voorwaarde 
dat voor de leningen financiering wordt gevonden. De financiering voor de leningen is meegenomen in de 
begroting. 
 



1.5  SVn heeft gunstige voorwaarden en veel ervaring met de uitvoering van de gemeentelijke 
duurzaamheidsleningen.  

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) heeft in 2009 de gemeentelijke duurzaamheidslening 
ontwikkeld. De stimuleringslening is later ontwikkeld. De ervaringen zijn positief, de voorwaarden gunstig  en 
het  risico’s voor de gemeente laag. Bij deze leningen stellen gemeenten een bedrag ter beschikking in een 
revolverend fonds bij SVn. Belangrijk is dat er korting is op de rente en dat deze gedurende de gehele 
looptijd van de lening vast staat (momenteel 1.6%). In bijlage 1 een verdere uitleg van de inhoud en 
voorwaarden van de regelingen. 
 
2.1 De gemeenteraad is bevoegd de verordeningen vast te stellen. 
De verordening "Duurzaamheidslening gemeente Oude IJsselstreek" en de "Stimuleringslening duurzame 
maatregelen non-profit organisaties gemeente Oude IJsselstreek 2018" geven de spelregels van de regeling 
duidelijk aan. De inhoud en de procedure van de regelingen worden toegelicht. De beide verordeningen zijn 
in bijlage 2 en 3 toegevoegd. 
 
 
Kanttekeningen 
De leningen dragen bij aan de doelstelling om energieneutraal te worden, al is het budget relatief klein. De 
opgave voor het verduurzamen van de bestaande bouw is enorm. Zo is het streven om besparingen te halen 
van 55% van het gasverbruik en 20% op het elektriciteit gebruik in 2030 t.o.v. 2012. Dit zal voor een 
belangrijk deel moeten komen uit de bebouwde omgeving. Met € 2.000.000 kunnen naar schatting ongeveer 
325 leningen van gemiddeld € 6.150.- gegeven worden. Gezien de hoeveelheid oudere woningen in de 
gemeente is 325 gering. Maar niet iedereen heeft een lening nodig om de woning te verduurzamen. Er zijn 
veel huurwoningen die door de verhuurder verduurzaamd worden, er zijn nieuwe woningen met een goede 
energieprestatie en er zijn veel woningeigenaren die zonder lening de woningen kunnen verduurzamen. De 
duurzaamheidslening is met name bedoeld voor mensen die wel een lening moeten afsluiten om de 
verduurzamingsslag te maken. Daarnaast kan het totale budget voor leningen, indien wenselijk, eenvoudig 
verhoogd worden. 
   
Kosten, baten, dekking 
In de begroting 2018-2021 is een investering van € 2.000.000, dus 4 jaar  € 500.000 voor 
duurzaamheidsleningen opgenomen. De financiële consequenties bij de invoering van de 
duurzaamheidslening zijn voor de gemeente zijn beperkt in verhouding tot de uitstaande lening. Het gaat 
namelijk om leningen in een revolverend fonds.  Uitvoeringskosten worden betaald uit het 
duurzaamheidsbudget FCL 60391301).  
 
Uitvoering 
 
Planning 

 1 januari 2018; start uitvoering. 
 
Personeel;  

 Uitvoering uitbesteden 

 Monitoring binnen bestaande ambtelijke uren 
 
Communicatie/participatie 
Het succes van de regeling valt of staat met de aandacht voor communicatie. Na de invoering van de 
gemeentelijke duurzaamheids- en stimuleringslening zal dan ook via de reguliere kanalen hierover 
gecommuniceerd worden.  
 
Evaluatie/verantwoording 
Minimaal een keer per jaar wordt er een overzicht gemaakt van de stand van zaken van de uitgegeven 
leningen. 
 
 Bijlage 

1. Toelichting .”gemeentelijke duurzaamheidslening SVn” en  “Stimuleringslening duurzame 
maatregelen non-profit organisaties”. 

2. Verordening Duurzaamheidslening gemeente Oude IJsselstreek. 
3. Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profit organisaties gemeente Oude 

IJsselstreek 2018. 

  



Bijlage 1; Toelichting gemeentelijke duurzaamheidlening SVn en  

Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profit organisaties 

 
Met een duurzaamheidslening kunnen particuliere woning bezitters tegen een zeer gunstig rente tarief een 
lening aangaan voor verduurzamingsmaatregelen aan hun woning. De gemeente stelt het bedrag hiervoor 
beschikbaar dat in delen wordt terugbetaald. Het werkt niet veel anders dan een lening bij een bank of 
andere kredietverstrekker. 
  
Daar waar commerciële partijen het nalaten om een dergelijke lening aan te bieden die de Achterhoek 
helpt in het behalen van haar doelstelling energieneutraal in 2030, zijn gemeenten genoodzaakt naar 
andere alternatieven te zoeken. Een alternatief kan zijn het zelf aanbieden van een duurzaamheidslening. 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland, opgericht door de VNG, heeft om die reden een dergelijke 
lening opgezet en faciliteert gemeente bij de uitvoering hiervan.  
 
SVn is een fondsenbeheerder met als doel om de kwaliteit van de woningen, woonomgeving en 
maatschappelijk vastgoed te verbeteren, daar waar de commerciële banken het niet doen. Daarnaast is een 
van de kenmerken en tevens het bestaansrecht van SVn dat zij gemeenten, provincies en rijk helpen met 
financiële regelingen waar de markt faalt. Dat betekent eveneens onverkort dat wanneer de markt het wel 
op zou pakken met een vergelijkbare regeling die werkt, SVn waarschijnlijk stopt met een regeling.  
 
Financiële instellingen hebben nog nooit bezwaar gemaakt tegen het aanbieden van de 
duurzaamheidslening door gemeenten. Over het algemeen vinden banken die een hypotheek hebben 
verstrekt op de woningen het fijn. De eigenaar investeert immers in waardebehoud/verbetering zonder dat 
het risico van de bank wordt vergroot.   
 
Een duurzaamheidslening wordt niet als staatssteun gezien. Banken zien de korting op de rente als een 
vorm van subsidie om duurzaamheid te stimuleren. De commerciële banken bieden geen dergelijke 
(consumptieve) financiering en er is derhalve ook geen concurrentie. Juist omdat het een consumptieve 
financiering is, is het laagdrempelig voor de consument (o.a. geen taxatiekosten). 
 
Er zijn twee verschillende duurzaamheidsleningen voor woningen in de markt;  

 de gemeentelijke duurzaamheidslening  

 de energiebespaarlening van het Rijk.  
 

Op rijksniveau is er sinds 2014 de energiebespaarlening. De rente is aantrekkelijker dan die bij gewone 
banken maar hoger dan die van de gemeentelijke maatregelen. De voorwaarden zijn ook minder ruim dan 
die bij de gemeentelijke duurzaamheidmaatregelen. Zo kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen mag maar 75% 
geleend worden, de andere 25% moet voor een andere maatregel zijn.  De rijksregeling staat meer op 
afstand dan de gemeentelijke duurzaamheidregeling en is daarmee een drempel om een lening aan te 
gaan.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de gemeentelijke lening voor de lener (onze inwoners) gunstiger is.  
Daarnaast heeft de gemeente meer zeggenschap over specifieke voorwaarden en kan er bijvoorbeeld 
gekozen worden om de lening voor alleen zonnepanelen mogelijk te maken. Ook kan er indien wenselijk er 
maatwerk geleverd worden. 
 
Lening versus subsidie 
Constructief financieren met revolverende fondsen waardoor middelen weer terugkomen en opnieuw 
kunnen worden ingezet is in principe aanvullend op het “old school” subsidiëren. Het geeft burgers de 
mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden te investeren in hun woning.  
Een subsidie zoals Achterhoek bespaart (tussen 2009-2015) is een kleine bijdrage in de kosten (maximaal € 
500,-). Het motiveert mensen om min of meer eenvoudige energiebesparende maatregelen uit te voeren. 
Om een woning vergaand te verduurzamen is er veel meer geld nodig, bedragen tussen de € 10.000,- tot € 
20.000,- zijn geen uitzondering. Een kleine subsidie is dan niet voldoende om mensen te stimuleren, 
voor grotere investeringen is een duurzaamheidslening een geschikt middel. Verder voordeel is dat het geld 
van de uitgezette leningen terugkomt. Leningen kunnen ook een aanvulling zijn op subsidies.  



Er gaan ook stemmen op om minder te subsidiëren als je hetzelfde effect met leningen kunt bereiken. 
Immers waarom subsidiëren wanneer met een aantrekkelijke lening zelfs meer kan worden bereikt.  Deze 
maatregel is voor de gemeente goedkoper; met hetzelfde budget wordt mee bereikt. Tot slot zijn leningen 
voor de gemeente veel goedkoper dan subsidies. 
 
Duurzaamheidslening SVn 
SVn faciliteert gemeenten bij het uitvoeren van de duurzaamheidslening. Sinds 2009 voeren zij de 
duurzaamheidslening voor gemeenten uit. Inmiddels heeft SVn 391 verschillende partners (gemeenten, 
provincies e.d.) die fondsen hebben bij SVn, dit is gezamenlijk ongeveer 1 miljard aan investeringen. Er zijn 
binnen deze fondsen van SVn ongeveer 7300 duurzaamheidsleningen uitgezet voor gezamenlijk ongeveer 
73 miljoen euro. 
 
SVn heeft een format voor de opzet van een lening gemaakt. Het toepassingsbereik en de 
investeringsmaatregelen bepalen de gemeenten zelf. Voorbeelden van keuzes in toepassingsbereik zijn: 
Welke woningvoorraad, tot een bepaald bouwjaar, tot een bepaalde WOZ waarde, Verenigingen Van 
Eigenaren (VVE) tot 10 wooneenheden. Voorbeelden van keuzes voor investeringsmaatregelen zijn: 
energiebesparende maatregelen, energie opwekkende maatregelen, een maatwerkrapport. Wel is het zo 
dat hoe meer voorwaarden/beperkingen worden gesteld hoe minder de regeling gebruikt zal worden. 
Gemeenten bepalen ook zelf welk totaalbedrag zij beschikbaar willen stellen en hoelang de lening wordt 
opengesteld. Vervolgens stellen gemeenten een verordening/beleidsregel vast en hevelen het bedrag naar 
SVn over.  
 
Hoe werkt de lening? 
Aanvragen voor de lening komen bij de gemeente binnen of een door de gemeente aangewezen 
uitvoeringsorganisatie. Bij binnenkomst wordt er een kwalitatieve toets uitgevoerd en wordt beoordeelt of 
de maatregel in aanmerking komt voor de lening. Als dat het geval is dan wordt een toewijzingsbeschikking 
af gegeven. Vervolgens gaat de aanvraag door naar SVn. Zij voeren een consumptieve toets uit, zoals dat 
voor geldverstrekkers gebruikelijk is in de markt. Dat betekent grofweg dat gekeken wordt naar de 
inkomsten en de uitgaven in een huishouden en of er van daaruit ruimte is om de maandlasten van de 
lening te dragen. De mate waarin de energienota wordt verlaagd wordt buitenbeschouwing gelaten. Mede 
daardoor is er ook een bepaalde veiligheidsmarge, omdat na uitvoering van de maatregelen op de 
energierekening zal worden bespaard. Is de consumptieve  toets van SVn positief dan volgt een offerte van 
SVn aan de aanvrager. Bij acceptatie van de offerte volgt een bouwdepot. De gemeente of de 
uitvoeringsorganisatie fiatteert de declaratie en SVN keert uit aan de aannemers of aan de aanvrager in 
geval van zelfwerkzaamheid. Vervolgens incasseren zij maandelijks de afbetaling van de lening. Na verloop 
van tijd komt het uitgeleende bedrag weer terug en kan eventueel opnieuw ingezet worden voor een 
duurzaamheidslening.  
 
Risico’s leningen 
Bij het uitlenen van geld bestaat er altijd het riscio dat het uitgeleende bedrag niet wordt terugbetaald. SVn 
geeft aan dat sinds SVn in 2009 met de duurzaamheidslening is begonnen ca. 0,05% van de leningen een 
betalingsprobleem heeft. Hiermee treft SVn dan een betalingsregeling. Nadere cijfers van het percentage 
leningen dat daadwerkelijk moet worden afgeboekt zijn niet beschikbaar.  Dit cijfer biedt uiteraard geen 
garantie voor de toekomst echter aangezien men met behulp van de duurzaamheidslening investeert in 
energiebesparing en/of duurzame energie opwekking, wordt gelijktijdig ook een besparing op de 
energienota gerealiseerd. Dit zal niet altijd overeenkomen met het bedrag van de aflossing van de lening, 
maar maakt de netto lasten toch aantrekkelijker.  
Het risico van oninbare leningen is dus erg laag maar is wel volledig voor rekening van de gemeente. We 
hanteren daarom het uitgangspunt dat oninbare vorderingen ten laste van het fonds gebracht worden 
(geld dat niet terugbetaald wordt kan dus niet meer uitgeleend worden). Wij gaan het verloop van het 
fonds, de ontwikkeling van de rentelasten en gevolgen en omvang van niet-terugbetaalde leningen 
monitoren. 
 
Opzet duurzaamheidslening 
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd voor een uniforme duurzaamheidslening in de regio: 

 Reikwijdte 8 gemeenten in de Achterhoek. 



 Revolverend fonds, waardoor de investeringen op den duur weer terugvloeien naar de gemeenten. 

 Looptijd regeling meerdere jaren in verband met continuïteit, bijvoorbeeld 4 jaar (2018-2021). 

 Uniformering van de doelgroep die in aanmerking komt: woningeigenaren en VvE’s. Geen beperking 
aan WOZ-waarde van het pand.  

 Uniformering van de ingrepen die in aanmerking komen, bijvoorbeeld energiebesparing, duurzame 
energie of zuinige opwekking. 

 Minimaal leenbedrag €2.500,- bij woningen (dit is € 5000.- voor non-profit organisaties), maximaal 
leenbedrag €25.000,- 

 Lage rente: minimale rente die consumenten nu zullen betalen is 1,6%. Deze is op de volgende manier 
opgebouwd; rentekorting 3,0% op SVn-rente; minimale rente 0,5% en een opslag van 1,1% (nieuwe 
manier van berekenen afsluitkosten per 1-1-2016); rente fiscaal aftrekbaar, conform hypothecaire 
lening. 

 Looptijd leningen 10 jaar voor leenbedragen tot € 7.500,- en 15 jaar tot € 25.000,-. 

 Rente vast gedurende de looptijd, boetevrij aflossen altijd mogelijk. 

 Toekenningsvoorwaarden op basis van financiële draagkracht c.q. consumptief krediet (i.p.v. waarde 
pand). 

 
Uitvoering duurzaamheidslening (SVn en VerduurSaam energieloket) 
Door uniformering van de voorwaarden kan de toets of een aanvraag voldoet aan de eisen met betrekking 
tot de doelgroep en de te financieren maatregelen gecentraliseerd worden. Daardoor kan dat efficiënt, 
eenduidig en klantgericht worden uitgevoerd. Deelnemende gemeenten kunnen dit laten uitvoeren door 
het Achterhoeks verduurSaam Energieloket, in samenwerking met SVn. Het verduurSaam Energieloket is in 
de huidige vorm sinds 1 janauri 2017 (in de Oude IJsselstreek sinds 1 oktober 2017) operationeel en biedt 
inwoners van de Achterhoek onafhankelijke informatie over het verduurzamen van de woning.  Een 
voordeel van de uitvoering bij het verduurSaam Energieloket is dat de gemeenten geen menskracht hoeven 
aan te trekken voor het uitvoeren van deze lening en de communicatie efficiënt, breed in de Achterhoek, 
met een eenduidig beeld, kan worden opgepakt. Het versterkt bovendien de positionering van het loket als 
de plaats waar je als burger met alle vragen over energie terecht kunt. 
 
De duurzaamheidsleningen zijn in principe regelingen per gemeente. SVn faciliteert zoals gebruikelijk alle 
financiële zaken, zoals de kredietwaardigheidstoets, uitbetalingen en terugbetalingen. Elke gemeente 
opent voor alle financiële transacties een rekeningcourant bij SVn. SVn beheert dit fonds per gemeente. De 
burgers in de Achterhoek merken niet dat achter de voordeur van het verduurSaam Energieloket 
gedifferentieerd wordt naar gemeente. 
 
Financiële consequenties 
De financiële consequenties bij de invoering van de duurzaamheidslening voor de gemeente zijn beperkt in 
verhouding tot de uitstaande lening. Het gaat om leningen in een revolverend fonds. De leenbedragen 
komen in de loop der jaren door aflossing terug. De gemeente kan tegen lage kosten geld aantrekken om 
het vervolgens uit te lenen. Wel zijn er uitvoeringskosten voor het verduurSaam Energieloket en voor SVn. 
Het Energieloket vraagt € 40,- per aanvraag. SVn berekent jaarlijks op 1 januari een beheervergoeding van 
0,5% over de schuldrest van de leningen (zie ook bij “kosten, baten, dekking” in collegevoorstel). 
 
Iedere gemeente in de Achterhoek bepaalt zelf het bedrag dat wordt uitgetrokken voor het fonds. Het 
minimum fondsbedrag is € 200.000,- per gemeente. Het verdient aanbeveling om het fonds gefaseerd te 
vullen. Dat wil zeggen, de maximale omvang van het fonds bepalen en periodiek bepalen welk bedrag 
wordt vrijgegeven op basis van voortschrijdend inzicht in het aantal leningen dat is verstrekt. Daarmee 
worden de beheerkosten en de omvang van de vastgelegde middelen geoptimaliseerd. 
 
Om meters te kunnen maken en een aanzienlijk aantal burgers een lening te kunnen aanbieden wordt in 
eerste instantie een totaal bedrag van € 2.000.000,- beschikbaar gesteld. 
 
Duurzaamheidslening voor de Achterhoek 
Een uniforme duurzaamheidsregeling in alle 8 Achterhoekse gemeenten past bij de regionale doelstelling 
om in 2030 klimaatneutraal te worden. We streven hetzelfde doel na en zetten hiervoor dezelfde regeling 
in. Dit is in de communicatie naar burgers toe duidelijk. Daarnaast kunnen we de inwoners van de 



Achterhoek een gunstige duurzaamheidslening aanbieden zonder dat dit veel kosten met zich meebrengt 
voor de gemeente. Verder is gebleken dat doordat gemeenten zelf een lening aanbieden woningeigenaren 
eerder geneigd zijn een lening af te sluiten en maatregelen te treffen. De gemeenten staan dichtbij de 
burgers en genieten hun vertrouwen. De rijksregeling staat op afstand en is daarmee een drempel om een 
lening aan te gaan. Dat blijkt wel uit de matige interesse in de energiebespaarlening.    
De laatste jaren hebben 7 van de 8 Achterhoekse  gemeenten een gemeentelijke duurzaamheidslening 
ingevoerd. De gemeente Oude IJsselstreek volg waarschijnlijk per 1-1-2018. In december 2016 is er een 
evaluatiegemaakt. 
 
Resultaten eerste half jaar (juni - dec 2016) 
De duurzaamheidslening verloopt erg succesvol. Binnen korte tijd was het budget in de gemeenten 
Doetinchem, Montferland en Winterswijk voor dit jaar al uitgegeven. Budget van volgend jaar is daarom bij 
sommige gemeenten al naar voren gehaald.  
In de meeste gevallen wordt de duurzaamheidslening voor zonnepanelen aangevraagd. Soms wordt een 
hele woning aangepakt en wordt het maximale leenbedrag van € 25.000,- aangevraagd.  
Tussen het aantal aanvragen en het aantal verstrekte leningen zit best een verschil. Dat komt niet omdat 
heel veel leningen worden afgewezen of zich terugtrekken, maar omdat er tijd overheen gaat voordat de 
lening ook daadwerkelijk verstrekt wordt nadat die is aangevraagd. De aanvrager moet stukken voor SVn 
verzamelen en daarna vindt de financiële toets bij SVn nog plaats. 
 
 

 
aantal  
aanvragen  

aantal 
verstrekte 
leningen  

 
uitgegeven  
budget 

Ge 
 Per   gem. 

bedrag 
Aalten  111 67 372.823,- 5.565,- 
Berkelland  153 126 710.695,-- 5.640,- 
Bronckhorst  113 50 378.957,- 7.579,- 
Doetinchem  193 95 554.835,- 5.840,- 
Oost Gelre  125 100 700.000,- 7.500,- 
Montferland  162 123 751.073,- 6.106,- 
Winterswijk  147 77 452.287,- 5.874,- 
Totaal  1004 638 €3.920.67- € 6.145,- 
 
overzicht per gemeente (situatie dec. 2016. Periode juni 2016- december 2016) 
 
Behandeling Energieloket, SVN en samenwerking  
De behandeling door het Energieloket verloopt naar tevredenheid en de afhandeling is altijd binnen 2 
weken. Het digitaal aanvragen dat is ingevoerd in 2017 gaat goed, soms helpt het Energieloket telefonisch 
bij het invullen. Ook bedrijven helpen klanten met aanvragen.  
Om verschillende redenen worden aanvragen afgewezen; aanvrager is geen eigenaar en bewoner, 
aangevraagde maatregel komt niet in aanmerking. Soms ligt de aanvraag in een grijs gebied, bijvoorbeeld 
als aanvrager wel eigenaar is, maar nog geen bewoner. Als die binnen korte tijd er gaat wonen dan wordt 
lening wel verstrekt. Dit is afgestemd met de gemeenten.  
De website met informatie over de duurzaamheidslening wordt op een aantal punten aangepast. Het blijkt 
dat de procedure van het aanvragen van de lening niet altijd direct duidelijk is. Eerst moet bij het 
Energieloket worden aangevraagd, daarna nog bij SVn. Daarom is een stappenschema gemaakt van het 
proces. Dit zal op de website van het Energieloket worden geplaatst.  
Afhandeling bij SVn loopt naar tevredenheid. Aanvraagpakket is duidelijk en doorlooptijd is 2 à 3 weken.  
De financiële toets is streng en van de criteria kan niet worden afgeweken. Bijvoorbeeld de opbrengst van 
de energiebesparing wordt niet meegewogen. Dat leidt soms tot gefrustreerde aanvragers. Gemeenten 
kunnen hier niets aan veranderen. Wel loopt de discussie met de AFM om de energiebesparing mee te 
nemen in de financiële toets.  Samenwerking tussen gemeenten, Energieloket en SVn verloopt prima. We 
weten elkaar te vinden als er vragen zijn. 
 



Speciaal geval, duurzaamheidsleningen bij postcoderoosregeling 
Uitgangspunt bij het opstellen van de Duurzaamheidslening was niet te veel beperkende voorwaarden, 

zodat een brede groep van de Duurzaamheidslening gebruik kan maken, waarbij het doel, het 

verduurzamen van woningen en andere gebouwen, voorop staat. De postcoderoosregeling past hierin.  Bij 

een postcoderoosregeling kunnen mensen, zonnepanelen die op een ander dak in dezelfde of omliggende 

postcode liggen, kopen. De reden is vaak omdat hun eigen dak niet geschikt voor zonnepanelen. Op papier 

nemen zij dan deze energie af, mensen kunnen ook gebruik maken van fiscale voordelen.  

 

Speciaal geval, duurzaamheidleningen bij huurwoningen 
Bewoners van huurwoningen zijn afhankelijk van hun verhuurder of hun woning wordt verduurzaamd. Er 

zijn huurders die graag zelf energie zouden willen opwekken via zonnepanelen. Voor de verhuurder komt 

dit dan niet altijd uit in de planning om op het betreffende woningblok zonnepanelen neer te leggen. Dan 

zou de huurder in overleg met de verhuurder zelf de panelen kunnen aanschaffen en laten plaatsen. Indien 

het dak niet geschikt is dan kan de huurder dit via een postcoderoosregeling regelen. Voor huurders die het 

bedrag niet in een keer kunnen betalen biedt de Duurzaamheidslening uitkomst. Hierdoor wordt de 

Duurzaamheidslening voor een bredere doelgroep mogelijk gemaakt, gaan de woonlasten omlaag en zal er 

meer energie duurzaam worden opgewekt. Wat weer ten goede komt aan de centrale doelstelling. 

 

Indien de huurder panelen op het dak van de woning wil plaatsen wordt door SVn geadviseerd wel de 

voorwaarde te stellen dat een verhuurder zich akkoord verklaart met de voorgenomen investering en de 

verhuurder de lening namens de huurder aflost op het moment dat de huurder de woning verlaat (in geval 

de investering de huurwoning betreft). Het is ongewenst vanuit de AFM en vanuit kredietbeleid SVn dat 

een huurder blijft betalen voor voorzieningen waar een ander (andere huurder/verhuurder) profijt van 

heeft en de huurder zelf niet meer. De verhuurder heeft als voordeel dat de zonnepanelen de huurwoning 

in waarde vermeerderen. Per aanvraag zal overlegt worden met de verhuurder. 

 
Stimuleringslening non-profit organisaties 
Een aantal gemeenten in Nederland, zoals Berkelland en Oost Gelre in onze regio, hebben al een aantal jaar 

een lening voor maatschappelijke organisaties, zoals stichtingen, scholen en sportverenigingen. Ook de 

gemeente Oude IJsselstreek krijgt van maatschappelijke organisaties regelmatig vragen of er subsidies of 

leningen zijn voor het verduurzamen van hun accommodaties. Deze organisaties hebben meestal niet zo 

veel financiële armslag om te verduurzamen, maar willen wel besparen op hun energieverbruik zodat er 

meer geld over blijft voor de activiteiten waarvoor de stichting of vereniging is opgericht. Een lening kan 

dan een oplossing zijn. De duurzaamheidlening wordt bij voor non-profit organisaties stimuleringslening 

genoemd.  

De Stimuleringslening Non-profit organisaties is eigenlijk hetzelfde als de Duurzaamheidslening voor 
woningen. De gemeente of een door de gemeente aangewezen uitvoeringsorganisatie beoordeelt de 
aanvraag inhoudelijk, SVn voert de krediettoets uit. Hier en daar zijn er wel verschillen, zoals het aandragen 
van een verslag van een ledenvergadering of goedkeuring van de gebouweigenaar indien de organisatie de 
accommodatie huurt. Ook de maatregelenlijst is uitgebreider, bijvoorbeeld voor verlichting rondom 
sportvelden.  
Het VerduurSaam Energieloket beoordeelt voor €40,- per aanvraag inhoudelijk de aanvragen voor de 
duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen. Er zijn eenmalige vergoeding van € 550,- om het 
werkproces in te richten. Deze kosten worden gezamenlijk in de region verdeeld. 
 
De belangrijkste kenmerken van de stimuleringslening zijn; 

o Er kan tussen  € 5.000 en  € 25.000,- (incl. BTW) geleend worden per aanvraag. De werkelijke 
investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de stimuleringslening;  

o De looptijd van een stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar;  
o Het rentepercentage dat van toepassing is, is het rentepercentage van de Duurzaamheidslening 

met een minimumrentepercentage van 1,6%, zoals SVn deze publiceert op het moment van 
toewijzing. 



o De rente staat gedurende de gehele looptijd van de stimuleringslening vast; 
o Vervroegde aflossing van de stimuleringslening is te allen tijde boetevrij toegestaan met een 

minimum van € 250,-; 
o Binnen één jaar na het verstrekken van de stimuleringslening zijn de werkzaamheden voltooid. De 

genoemde termijn kan door het college worden verlengd; 
o De stimuleringslening wordt vastgelegd in een onderhandse akte.  
o Bij verkoop van het gebouw, gedurende de looptijd van de lening wordt de restantschuld ineens en 

volledig afgelost. 
 
Het is belangrijk dat partijen die de lening willen aanvragen zich bewust zijn van de afsluitkosten die erbij 
horen. Deze bedragen minimaal € 1500,-. In verhouding tot het leenbedrag kan dat als hoog worden 
ervaren. Het is echter zoals het is. Het is de bedoeling dat deze kosten worden meegefinancierd. Hier dient 
dan in de toewijzing van het bedrag rekening mee te worden gehouden. In de verordening staat de details 
van de lening. 
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□ conform voorstel 

□ zonder hoofdelijke stemming 

□ met algemene stemmen 

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen 

□ aangenomen 

□ aangenomen met amendement ………. 

□ aangehouden 

□ verworpen 

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ……… 

□ in handen B&W gesteld 

□ opmerkingen/toezeggingen: ………………………. 

□ ………………………………………………………… 

 

 


