
Amendement 

Onderwerp: Aanpassing maatregelenlijst Toekomstbestendig wonen lening

Amendement op grond van art. 28 Reglement van Orde.

Indiener(s): Frank Aaldering (Lokaal Belang)
Ine Woudstra (D66)
Elja Versteeg (SP)
John Haverdil (PvdA)
Guido Hakvoort (CDA)
Jos Sluiter (VVD)
Memet Tekinerdoğan (Fractie Tekinerdoğan)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 23 januari 2020

Besluit:
1. De volgende twee aanpassingen van de maatregelenlijst bij de Toekomstbestendig wonen 

lening vast te stellen: 
a. Verwijderen energiemaatregel 27: ‘Participatie en investering in collectieve en 

coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (bijv. Postcoderoos 
regeling)’

b. Toevoegen klusmaatregel 11: Aanbrengen energiebesparende zonneschermen 

Als volgt aan te passen:
1. De volgende drie aanpassingen van de maatregelenlijst bij de Toekomstbestendig wonen 

lening vast te stellen: 
a. Verwijderen energiemaatregel 27: ‘Participatie en investering in collectieve en 

coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (bijv. Postcoderoos 
regeling)’ 

b. Verwijderen energiemaatregel 11: ‘Pellet ketel / pellet kachel / HR houtkachel’
c. Toevoegen klusmaatregel 11: Aanbrengen energiebesparende zonwering. 

Toelichting:  
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het kabinet als onderdeel van de evaluatie van de ISDE kritisch zal 
kijken naar de wenselijkheid van verdere stimulering van kleinschalige verbranding van biomassa (pellet kachels 
en installaties <0,5 MW). Zoals de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangekondigd in de 
Hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord, volgt het kabinet het advies om de subsidie voor pellet kachels af te 
schaffen. Uit de evaluatie blijkt ook dat de negatieve effecten van de uitstoot van koolmonoxide, fijnstof en met 
name stikstof van biomassaketels groter zijn dan het positieve effect van de CO2-reductie. Per 1 januari 2020 
wordt door het rijk in het kader van Investeringssubsidie duurzame energie de pellet kachel en biomassaketels 
uitgesloten. Derhalve is het dan ook niet meer dan logisch deze installaties uit te sluiten van de 
Toekomstbestendig wonen lening van onze gemeente.

T.a.v. toevoegen klusmaatregel 11 Aanbrengen energiebesparende zonwering kan nog worden opgemerkt dat 
een onderzoek door TNO op 24 maart 2015 nr. R10396 Besparingen op verwarmingsenergie door thermische 
isolatie van woningen blijkt, dat de berekende besparingen op de verwarmingsenergie kunnen oplopen tot 17% 
voor de referentie tussenwoning en tot 29% voor het referentie appartement.
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