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  VOORSTELLEN    

Afdeling:  Beleid,cluster Ruimte  Leiderdorp,  

Onderwerp:  Regeling duurzaamheidslening 

Leiderdorp 2012 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 

1. vast te stellen de ‘regeling duurzaamheidslening Leiderdorp 2012’ 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De gemeenteraad heeft op 19 december 2011 (ref.nr. 2011i02011) geld 

beschikbaar gesteld voor het verstrekken van duurzaamheidleningen aan 

ingezetenen c.q. eigenaren van woningen (gebouwd en opgeleverd voor 1 januari 

2000) in Leiderdorp.  

1.b Voorgeschiedenis 

Tijdens de behandeling in december 2011 is al aangegeven, dat de gemeenteraad 

na het verstrekken van de gelden op grond van haar bevoegdheden de verordening 

c.q. regeling duurzaamheidslening 2012 nog dient vast te stellen.  

1.c Samenhang beleidsvelden 

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

ten grondslag aan de regeling (te weten CO2 reductie bestaande bouw).  

 

2 Beoogd effect 

Met de regeling wordt de aanvrager een toetsingskader aangeboden, waarmee zij zelf 

kunnen onderzoeken of zij al dan niet in aanmerking komen voor een 

duurzaamheidslening.  

 

3 Argumenten 

Voor de uitvoering van de door uw raad aangenomen motie over het instellen van een 

energiebesparingsfonds, dient uw raad op grond van uw bevoegdheden (zoals vermeld in 



Pagina 2 van 3 Versie Nr. 1 

Registratienr.: 2012i00641   Agendapunt  7 

  VOORSTELLEN    

artikel 102 van de Gemeentewet) nog over te gaan tot vaststelling van de verordening 

duurzaamheidlening 2012. 

a. De verordening/regeling  is tot stand gekomen met inbreng van de ruime kennis van de 

Svn en de Omgevingsdienst West Holland. 

b. De verordening/regeling is op juridische juistheid gecontroleerd en akkoord bevonden 

door de afdeling Juridische Zaken van het Servicepunt 71. 

c. Op hoofdlijnen omvat de verordening: 

1. De doelgroep, d.w.z.. eigenaren van woningen, die gebouwd en opgeleverd zijn 

voor 1 januari 2000 

2. De hoofdsom van de in totaal door de gemeente verstrekte lening aan de Svn, 

d.w.z. in totaal dus € 300.000,- 

3. De maatregelenlijst, die in aanmerking komen, waarbij in ieder geval een 

maatwerkadvies moet worden ingediend, waaruit blijkt, dat de voorgenomen 

maatregelen bijdragen aan de doelstellingen 

4. Een verwijzing naar de deelnemingsovereenkomst, die van toepassing wordt 

verklaard (ter informatie is een kopie van deze overeenkomst bij dit voorstel 

gevoegd) 

5. Een verklaring, dat onze gemeente de door de Svn vastgestelde 

productspecificaties duurzaamheidlening gebruikt.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Inmiddels (1 april 2012) zijn er 53 gemeenten, die zijn overgegaan tot het verstrekken van 

duurzaamheidleningen. Uit informatie bij de Svn blijkt, dat het aantal problemen bij niet 

tijdige terugbetaling of niet terugbetaling van de lening minder dan 1% van het aantal 

uitstaande leningen bedraagt. Dit in deze tijd van economische crisis redelijk gunstige 

resultaat heeft alles te maken met de door de Svn uitgevoerde zeer strenge, maar 

rechtvaardige  en zorgvuldige krediettoets.  

 

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%.   
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6 Communicatie en participatie 

Zodra alle stappen inclusief vaststelling van de verordening doorlopen zijn zal er uitgebreid 

aandacht besteed worden aan deze voor eigenaren van woningen in de bestaande bouw 

zeer aantrekkelijke leningsvorm op de pagina Gemeente-aan-Huis, website van de 

gemeente en de website van de Omgevingsdienst West Holland.  

 
7 Kosten, baten en dekking 

Door het besluit van uw raad uit december 2011 zijn de gelden bestemd voor de lening 

aan de Svn verwerkt in de begroting van de jaren, 2012, 2013 en 2014. Deze zijn in de 

begroting opgenomen onder programma 5B Woonbeleid. 

 

8 Evaluatie 

Tijdens de uitvoering zal regelmatig geëvalueerd worden of het aantal verstrekte leningen 

overeenkomt met de verwachtingen. Mocht dit niet het geval zijn, zal onderzocht worden 

waarom het aantal aanvragen tegenvalt en behoort directe bijsturing van de 

maatregelenlijst door het college tot de mogelijkheden (op grond van artikel 5, lid 2). 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  Mevr. L. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. kopie deelnemingsovereenkomst gemeente/Svn 
2. Concept ‘regeling duurzaamheidslening Leiderdorp 2012’ 

 


