
Pagina 1 van 4 Versie Nr. 1 

Registratienr.: Z/18/058065/111609    Agendapunt  

 2018 raadsvoorstel   

Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 20 februari 2018 

Onderwerp: Gewijzigde verordening 

Stimuleringslening Duurzaamheid 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0157DBDB5B* 
Beslispunten 

De Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017, 1ste 

wijziging vast te stellen.  

 

1 SAMENVATTING  

Op 29 mei 2017 heeft u de “Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente 

Leiderdorp 2017” vastgesteld. In deze verordening is het rentetarief gekoppeld aan de landelijke VvE 

energiebespaarlening. Echter, in de praktijk is gebleken dat het huidige rentepercentage, gekoppeld 

aan de landelijke VvE-energiebesparingslening, minder marktconform is dan vooraf beoogd. Het 

voorstel is om het rentepercentage los te koppelen van de landelijke lening en hiervoor in de plaats een 

de dagrente van de BNG voor 10 jaar lineair en 15 lineair te hanteren + rentekosten (0,5%) voor het 

beheer van de lening (aan de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - SVn). 

 

2 Inleiding 

Op 29 mei 2017 heeft u de “Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente 

Leiderdorp 2017” vastgesteld. Deze verordening heeft als doel om energiebesparende en duurzame 

energieopwekkende maatregelen bij maatschappelijke instellingen en VvE’s te stimuleren. Maatregelen 

die bijdragen aan de duurzaamheidsambities zoals vastgelegd in de Duurzaamheidsagenda Leiderdorp 

2017-2025. De verordening is sinds 9 juni 2017 in werking. 

 

In de huidige verordening is het rentetarief gekoppeld aan de landelijke VvE energiebespaarlening. 

Deze koppeling komt voort uit dat; 

 De gemeentelijke verordening voorziet voor VvE’s in aanvragen met alleen het plaatsen van 

zonnepanelen, die buiten de landelijke regeling; de VvE energiebespaarlening vallen; 
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 De vast gekoppelde rentestand van de landelijke VvE energiebespaarlening beweegt mee met de 

landelijk geldende tarieven vanuit het Nationaal Bespaarfonds, waardoor tussentijdse 

aanpassing niet nodig is.  

 

In de praktijk is echter gebleken dat het huidige rentepercentage, gekoppeld aan de landelijke VvE-

energiebesparingslening, minder marktconform is dan vooraf beoogd. Concreet betekent dit dat wij, 

voor de te verstrekken leningen, het rentepercentage hanteren van het landelijke VvE-

energiebesparingslening,  dat  op 22 februari op 2,6% voor een lening met een looptijd van 10 jaar en 

3,0% voor een lening met een looptijd van 15 jaar staat. Het voorstel is om het rentepercentage los te 

koppelen van de landelijke lening en hiervoor in de plaats de dagrente van de BNG voor 10 jaar lineair 

en 15 lineair te hanteren, op basis van de (huidige) kostprijs. + rentekosten voor het beheer van de 

lening (aan de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - SVn). Deze kosten voor het beheer staan vast op 0,5 

%. Als gevolg van het loskoppelen van het rentepercentage zijn ook en aantal technische wijzigingen 

doorgevoerd (zie bijlage 3, overzicht voorgestelde wijzigingen)  in de verordening. De gewijzigde 

verordening wordt met de naamgeving; “ Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen 

gemeente Leiderdorp 2017; 1ste wijziging” (zie bijlage 1) vastgesteld. De wijziging worden na 

bekendmaking met terugwerkende kracht tot 9 juni 2017 actief.  

 
3 Beoogd effect 

Het aanpassen van de tarieven voor stimuleringsleningen ter bevordering van het treffen van duurzame 

maatregelen.  

 
4 Argumenten 

1.1. Met aanpassen van de verordening hanteren we een marktconforme rentepercentage.  

Het rentepercentage van de regeling Landelijke Energiebespaarlening (in de verordening VvE 

Energiebespaarlening genoemd) ligt op dit moment rond de 3%. Dit ligt hoger dan de huidige 

omslagrente (kostprijs) van de gemeente op dit moment (1,5% - 1,9%). Omdat het om een 

stimuleringslening voor het nemen van duurzame maatregelen  gaat,  streven we naar een 

kostendekkend rentepercentage. Door de renteaanpassing wordt het aantrekkelijker om over te gaan 

tot het nemen van maatregelen t.b.v. duurzaamheid. 

 

1.2. De stimuleringslening is conform het beleid.  
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De stimuleringslening is een van de activiteiten uit de duurzaamheidsagenda 2017-2025. 

 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 
6 Communicatie 

Bij inwerkingtreding van de verordening wordt opnieuw aandacht besteed aan de communicatie over 

de duurzaamheidsleningen. Wij zullen in een campagne de duurzaamheidslening en stimuleringslening 

promoten bij de inwoners, maatschappelijke organisaties en VvE’s.  De ODWH en SVn voeren voor de 

gemeente de aanvragen voor de duurzaamheidslening en stimuleringslening uit.  

 
7 Financiën 

U heeft op 27 maart 2017 € 1.000.000,- beschikbaar gesteld voor het verstrekken van de 

duurzaamheidsleningen en de stimuleringsleningen als revolverend fonds. Dit bedrag komt bovenop de 

€ 300.000,- die reeds beschikbaar is gesteld in het revolverend fonds. Jaarlijks kan het rentetarief met 

een zogenaamde inwerkingtredingsbepaling door het college worden gewijzigd. 

 
 

8 Evaluatie 

Na vaststelling van de Duurzaamheidsagenda 2017-2025 is toegezegd dat er in het najaar 2018 een 

voortgangsrapportage komt van de duurzaamheidsagenda. De duurzaamheidsleningen en 

stimuleringsleningen maken hiervan een onderdeel uit.  

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017, 1ste 
wijziging 

2. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 inclusief 
wijzigingen 

3. Overzicht voorgestelde wijzigingen  
4. raadsbesluit 
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