
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 23 maart 2017

Onderwerp : Duurzaamheidagenda 2017

Voorgestelde beslissing:

1. Instemmen met de voorgestelde duurzaamheidagenda 2017.
2. De besluitvorming over de gemeentelijke duurzaamheidlening en de financiering hiervan meenemen in de 

voorjaarsnota.

Aanleiding
De gemeente heeft een forse duurzaamheidambitie en wil in 2030 energieneutraal zijn. In 2017 is  
hiervoor € 150.000 beschikbaar. Het college heeft in de conceptbegroting 2017 voorgesteld het 
regionale beleid te volgen en het geld met name te reserveren voor de twee regionale ontwikkelingen. 
De regiogemeenten steken in op enerzijds het doorontwikkelen van een regionaal energieloket om de 
verduurzaming van de bestaande bouw vorm te geven en anderzijds het instellen van een regionaal 
energiefonds, om de opwekking van duurzame energie te bevorderen. De gemeenteraad van de Oude 
IJsselstreek heeft echter op 3 november 2016 een motie aangenomen met de opdracht aan het college 
om op een andere wijze invulling te geven aan de duurzaamheidambitie van de gemeente. In de bijlage 
van dit collegeadvies is het nieuwe voorstel voor de besteding van de duurzaamheidgelden 
opgenomen. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 De duurzaamheidagenda 2017 van de gemeente Oude IJsselstreek wordt vastgesteld. Na de vaststelling 

kan begonnen worden met de uitvoering met uitzondering van de verstrekking van 
duurzaamheidleningen.

 De duurzaamheidleningen kunnen vanaf de zomer worden verstrekt als de financiering binnen de 
begroting bij de voorjaarsnota is gevonden.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1  De duurzaamheidagenda geeft invulling aan de wens van de gemeenteraad.
De wens van de gemeenteraad is om minder budget te reserveren aan voorlichtingsactiviteiten en 
procesbegeleiding. De focus moet meer liggen op het verhogen van het wooncomfort en het verlagen van de 
woonlasten voor inwoners en ondernemingen door het verduurzamen van de bestaande bouw. De locale 
component moet duidelijk naar voren komen. De duurzaamheidagenda 2017 van de gemeente Oude 
IJsselstreek bevatten de volgende 7 maatregelen; 

o instellen van gemeentelijke duurzaamheidlening voor inwoners die hun bestaande woning willen 
verduurzamen;

o een groep voorlopers begeleiden bij de renovatie van bestaande woningen naar energieneutrale 
woningen (nul op meter woningen, NoM- woningen);

o instellen van een energieloket, met het doel om onze inwoners adequaat te motiveren, te informeren 
en te begeleiden bij het verduurzamen van de woningen. Indien gewenst kunnen ook gezamenlijke 
initiatieven op wijk- of dorpsniveau begeleidt worden;

o faciliteren of initiëren lokale duurzame energie (D.E.) projecten;
o bedrijven en ondernemingen in de gemeente betrekken om hun bedrijven te verduurzamen; 
o organiseren van de inkoop duurzame en zoveel mogelijk locale energie voor gemeentelijke 

organisatie van af 2018;
o het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen.

1.2  Het budget voor deze duurzaamheidmaatregelen is opgenomen in de begroting.
 Alle maatregelen kunnen betaald worden uit het budget dat voor duurzaamheid is opgenomen in de 
begroting. Het budget is voor 2017 € 150.000. Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 staat er € 75.000 voor 
duurzaamheid in de begroting. 

2. .1  De gemeente wil dat de leningenportefeuille omlaag gaat en zoekt andere financiering.
De gemeentelijke duurzaamheidlening is een van de voorgestelde maatregelen. Alle andere Achterhoekse 
gemeenten hebben een gemeentelijke duurzaamheidlening; vijf gemeenten zijn in 2016 begonnen met een 



identieke duurzaamheidregeling, twee gemeenten hadden al langer een regeling. De regeling is in alle 
gemeenten zeer succesvol en voorziet in deze gemeenten in een behoefde.  Ook in de Oude IJsselstreek is 
vraag naar deze leningen. De gemeente wil aansluiten bij de succesvolle regionale uitvoeringsmethode. Het 
idee erachter is dat  alle Achterhoekers onder dezelfde voorwaarden een duurzaamheidlening kunnen 
afsluiten. De verschillende opties voor de financiering van deze maatregelen worden nog onderzocht en 
meegenomen in de voorjaarsnota.  

Kanttekeningen
a. De energietransitie dient verschillende doelen, waarbij het milieudoel (reductie CO2) het hoofddoel is. 

Om dit doel te realiseren is inzetten op het ontwikkelen van de opwekking van duurzame energie de 
snelste route. De focus van motie van de gemeenteraad ligt bij een ander doel; namelijk het verhogen 
van het  wooncomfort, en het verminderen van de woonlasten en energiekosten voor inwoners en  
ondernemingen in de gemeente. 

b. De gemeente wijkt op bepaalde punten af van het regionale beleid. Samenwerken met andere 
gemeenten heeft echter ook grote voordelen, met name op uitvoeringsniveau. In de uitvoering zal per 
maatregel een afweging gemaakt worden wat samen gedaan kan worden en wat niet.     

c. De regiogemeenten hebben door een goede samenwerking kans op financiële ondersteuning vanuit de 
provincie. Als meerdere gemeenten zich afwenden van het gezamenlijke beleid  kunnen de 
regiogemeenten deze financiële bijdrage mogelijk verliezen.

d. De uitvoering van  de meeste  maatregelen zal niet in 2017 afgerond kunnen worden maar zal 
meerdere jaren in beslag nemen. Eind 2017 wordt de duurzaamheidagenda geëvalueerd en zonodig 
bijgesteld. Vanaf 2018 is het budget gehalveerd.

e. Eén van de maatregelen is het instellen van de gemeentelijke duurzaamheidlening.De financiering 
hiervan dient nog onderzocht te worden.

Kosten, baten, dekking
Er is een duurzaamheidbudget  van € 150.000,  FCL 60391301. De maatregelen kunnen hieruit betaald 
worden.

Uitvoering

Planning
 1 april -31 december 2017
 vanaf 2018 ; vervolg programma

Personeel
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Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

□ 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: ……………………….

□ …………………………………………………………


