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 2011 VOORSTELLEN    

 

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 15-11-2011 

Onderwerp:  duurzaamheidlening  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. voor de jaren  2012, 2013 en 2014  per genoemd jaar € 100.000,- (dus in totaal € 
300.000,-) beschikbaar te stellen als lening aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
(Svn) voor  de uitvoering van de duurzaamheidlening 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In november 2010 heeft de gemeenteraad  de motie aangenomen om een 

energiebesparingfonds in te stellen. De gemeente wil daar uitvoering aangeven door een 

deelnemingsovereenkomst aan te gaan met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) 

en daar een fonds  te openen en door een duurzaamheidverordening vast te stellen . De Svn 

verstrekt uit dit fonds vervolgens leningen aan particuliere huiseigenaren voor het uitvoeren 

van energiebesparende maatregelen. De huiseigenaren worden op deze wijze gestimuleerd 

om energie te besparen. De gemeente investeert hierbij  in  de  CO2-reductiedoelstelling 

bestaande bouw, zoals vastgelegd binnen het vastgestelde Klimaatprogramma Holland 

Rijnland en Rijnstreek 2008 – 2012 (concrete CO2-reductiedoelstelling is voor 2030 

vastgesteld op 27%). De insteek is om gedurende 3 jaar jaarlijks € 100.000,- beschikbaar te 

stellen  c.q. te lenen aan de Svn en te bekijken of en hoeveel aanvragen worden ingediend. 

Daartoe wordt nu dit voorstel aan u voorgelegd. De gelden in de duurzaamheidlening 

worden gestort in een ‘revolving fund’; rente en aflossingen op de uitstaande leningen keren 

terug in dit fonds. Het fonds blijft eigendom van de gemeente en de gemeente kan besluiten 

te stoppen met de jaarlijkse bijdrage wanneer ze wil. 

1.b Voorgeschiedenis 

 Zie hierboven 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Naast het volkshuisvestelijke aspect (beperking woonlasten) ligt er duidelijk een 

milieuaspect ten grondslag aan dit voorstel (te weten CO2 reductie bestaande 

bouw). 
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2 Beoogd effect 

Met het faciliteren van particuliere huizenbezitters in de bestaande bouw door het 

aanbieden van een  financieel zeer interessante mogelijkheid voor het treffen van 

energiebesparende maatregelen wil de gemeente bijdragen aan de reductie van CO2 

uitstoot, waarbij als zeker niet onbelangrijk neveneffect aan de huiseigenaar van de wat 

‘oudere’ woningen in de bestaande bouw (in gebruik genomen voor 1 januari 2000) de 

kans wordt geboden te komen tot lagere energielasten en dus lagere woonlasten , meer 

wooncomfort en vaak tot een beter binnenmilieu.  

 

 

3 Argumenten 

De gemeenteraad heeft in november 2010 een motie aangenomen over het instellen  van 

een energiebesparingsfonds. Aan de uitvoering van deze motie kan gevolg worden 

gegeven door  

a. het door de gemeenteraad  beschikbaar laten stellen van een budget voor het 

openen van het ‘revolving fund’ tbv de oprichting van het duurzaamheidsfonds.  

Voorgesteld wordt om gedurende een periode van 3 jaar jaarlijks € 100.000,- als lening 

aan de Svn beschikbaar te stellen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de kapitaallasten 

voor de jaren 2012 t/m 2015 al zijn meegenomen in de Kadernota 2012. De rentelasten 

per jaar bedragen 4,5% van het beschikbaar gestelde bedrag. Daarnaast moet er aan de 

Svn jaarlijks 0,5% beheerskosten betaald worden, dus maximaal € 500,- per jaar. 

Hiertegenover staat, dat de gemeente op jaarbasis een rentevergoeding van 0,6% 

ontvangt op de openstaande gelden. In principe wordt deze vergoeding in het fonds 

gestort, maar de gemeente kan er ook voor kiezen om de vergoeding op de rekening 

courant van de gemeente te laten storten.  

b. Na het beschikbaar stellen van de gelden dient met de Svn een 

deelnemingsovereenkomst te worden afgesloten 

Door de gemeente en/of de Milieudienst moet wel een aantal werkzaamheden worden 

uitgevoerd, onder meer: 

- Het sturen van de ontvangstbevestiging van de aanvraag 

 - De eerste beoordeling van de aanvraag op basis van de criteria, zoals vastgelegd in de 

verordening 

- Het doorsturen van de positief beoordeelde aanvraag naar de Svn 

- De beoordeling van de facturen en het doorsturen naar de Svn 
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De financiële beoordeling en de verdere administratieve afhandeling wordt door 

medewerkers van de Svn uitgevoerd.  

c. De gemeenteraad dient tot slot nog een verordening duurzaamheidlening vast te 

stellen.  

Bijgaand vindt u  een voorbeeldregeling. Deze regeling zal in overleg met de Milieudienst 

verder uitgewerkt worden en ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad 

in februari 2012. 

 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Her risico bestaat, dat ondanks de zorgvuldige financiële toets door de Svn naar de 
kredietwaardigheid van de aanvrager er toch problemen kunnen ontstaan bij de 
terugbetaling van de lening. Hier zal met de Svn over gesproken worden tijdens het proces 
van het afsluiten van de deelnemingsovereenkomst. Op zijn minst is streng toezicht bij de 
terugbetalingsregeling een vereiste.  
 

 

5 Milieu 

Er ligt een duidelijke relatie met het vastgestelde Klimaatprogramma Holland Rijnland en 
Rijnstreek 2008 – 2012. Hierin is voor het thema bestaande bouw het aandeel in de 
concrete CO2 reductiedoelstelling voor 2030 gesteld op 27%. Dit is een forse opgave, die 
de regio en dus ook Leiderdorp wil bereiken door het uitvoeren van projecten gericht op 
het verbeteren van de energetische kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, uitgedrukt 
in het Energielabel, met gemiddeld 1% per jaar.  
 

6 Communicatie en participatie 

Na het beschikbaar stellen van de benodigde gelden wordt er een deelnemingsovereenkomst 
afgesloten met de Svn en wordt de regeling in overleg met de Milieudienst verder uitgewerkt (hierbij 
staat de doelstelling om een bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2 uitstoot bovenaan, 
waarbij als zeer welkom neveneffect aan de eigenaren van de bestaande ‘oudere’ woningen  (met 
een bouwjaar van voor het jaar 2000) de kans wordt geboden op een financieel zeer aantrekkelijke 
manier te komen tot lagere woonlasten door middel van lagere energiekosten). 
Na de vaststelling van de verordening zal een uitgebreid communicatietraject worden gestart (via 
gemeentelijke website, de website van de Regionale Milieudienst en de pagina Gemeente-aan-
Huis).  
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Gedurende een periode van 3 jaar wordt € 100.000,- als lening aan de Svn beschikbaar 

gesteld ter voeding van het fonds voor duurzaamheidleningen.  
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8 Evaluatie 

Aan het eind van ieder subsidiejaar zal geëvalueerd worden of het fonds zijn doel bereikt (dwz 

gemiddeld dienen er 7 aanvragen gehonoreerd te worden).  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de loco-burgemeester, 

 

A.H. Schouten  C.J.M.W. Wassenaar 

 

 
 
 
Bijlagen:  


