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Invoeren Duurzaamheidslening

Publiekssamenvatting
De Duurzaamheidslening wordt ingevoerd. Hiervoor worden de gelden ingezet die bij het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) zijn terugbetaald aan aflossing en rente uit eerder verstrekte 
leningen van inwoners uit Schagen.

Gevraagde besluit
1. de bij dit besluit behorende 'Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Schagen' vast te stellen;
2. het budget voor uit te geven Duurzaamheidleningen vast te stellen op C 630.000,-.

Aanleiding
Schagen stimuleert energiebesparing in de bestaande woningvoorraad en zet in op een versnelling in 
de energieneutrale en aardgasloze gebouwde omgeving. In de bestaande woningvoorraad valt op 
dat vlak nog veel te winnen. Dit geldt voor het corporatiebezit, de voorraad koopwoningen van 
individuele particulieren en verenigingen van eigenaren. Energiebesparende maatregelen in en aan 
bestaande woningen dragen niet alleen bij aan de beoogde duurzame, energieneutrale gemeente. 
De effecten ervan zijn ook in directe zin aantrekkelijk voor de bewoners zelf. Denk aan een aanzienlijk 
lagere energierekening, meer wooncomfort en vaak een beter binnenklimaat.

Voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad heeft gemeente Schagen een 
subsidieregeling ‘Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen'. Deze 
regeling is gestart in 2016. Deze regeling is in de loop der járen steeds succesvoller geworden.
De huidige gemeentelijke subsidieregeling is echter ongeschikt om woningeigenaren te helpen die 
onvoldoende budget hebben voor de flinke investeringen die nodig zijn om de woning klaar te 
maken voor de toekomst. Een financieel steuntje in de rug kan hen over de streep trekken.
Naast woningeigenaren zijn ook huurders bereid om te investeren in de verduurzaming en het 
energiezuinig maken van hun huurwoning. Ook de huurder profiteert immers direct van de effecten.

Tot slot kan de regeling worden gebruikt voor investeringen in zonnepanelen op het dak van derden 
of op maatschappelijk vastgoed (zoals gemeentehuizen, schoolgebouwen, of sporthallen). Te denken 
valt aan burgers die willen investeren in een dergelijke coöperatie of een ander gezamenlijk initiatief 
om gezamenlijk energie op te wekken.

In dit voorstel wordt voorgesteld de Duurzaamheidslening voor onze inwoners open te stellen. Voor 
het invoeren van de Starterslening is een apart raadsvoorstel opgesteld dat gelijktijdig met dit voorstel 
aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. De Blijverslening wordt op dit moment voorbereidt en 
op een later moment aan de raad aangeboden.
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Belang
Gemeente Schagen heeft met haar energiedoelen vastgesteld dat in 2020 16X minder energie wordt 
verbruikt en deze lening kan daaraan een bijdrage leveren. Met de Duurzaamheidslening kan 
Schagen de noodzakelijke energiebesparing in bestaande (koop)woningen stimuleren. De 
Duurzaamheidslening maakt het voor particuliere eigenaren, maar ook voor huurders en kleine 
verhuurders mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld te lenen voor het 
treffen van energiebesparende maatregelen in en aan de woning. Daarnaast kan de 
Duurzaamheidslening ingezet worden voor participatie en investering in collectieve of coöperatieve, 
kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling).

De Duurzaamheidslening wordt verstrekt uit het revolving fund bij SVn.
De Duurzaamheidslening wordt afgelost op basis van maandannuïteit.
De rente bedraagt het 10 of 15-jaars SVn-Duurzaamheidslening tarief afhankelijk van het 
leenbedrag.
De lening bedraagt minimaal C 2.500,- en maximaal C 25.000,-.
De looptijd is 10 jaar tot een bedrag van C 7.500,-. Vanaf C 7.500,- geldt een looptijd van 15 jaar. 
De Duurzaamheidslening wordt onderhands verstrekt.

Woningeigenaren kunnen nu ook al een lening afsluiten. Dit is de landelijke Energiebespaarlening van 
het Nationaal Energiebespaarfonds. Het verschil tussen de Duurzaamheidslening en de 
Energiebespaarlening is het verschil in rente. Bij de landelijke lening ligt het rentepercentage hoger. 
Op 23-08-2018 was de rente van de Duurzaamheidslening 1,60X voor 10 jaar en 15 jaar. Bij de 
landelijke lening was dat 2,3/J voor 10 jaar en 2,7 voor een lening van 15 jaar.

Centrale vraag
Welke voorwaarden moet Schagen stellen voor de particuliere aanvraag van een 
duurzaamheidslening?

Beoogd maatschappelijk resultaat
Het resultaat dat behaald moet worden is dat particuliere huiseigenaren een lening zullen aanvragen 
om duurzame investeringen te doen. Met behulp van een lage rente lening zullen de bewoners 
eerder overtuigd worden om de lening aan te vragen. Dit resulteert in een versnelling van de 
verduurzaming van de bestaande bebouwing.

Kader
Voor dit voorstel gelden de volgende kaders:
» Klimaatakkoord (2018)
» Coalitieakkoord (2018)
» Duurzaamheidsagenda (2018)
» Actieplan Duurzame energie Noord-Holland Noord (2017)
» Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 “Naar een meer duurzame gemeente Schagen"

Argumentatie
« Het instellen van een duurzaamheidslening is een verzoek van de raad uit 2017 en een actiepunt 

uit de Duurzaamheidsagenda Schagen 2018.
» Woningeigenaren kunnen door het treffen van duurzaamheidsmaatregelingen hun maandlasten 

verlagen. De lasten van de Duurzaamheidslening vallen in de meeste gevallen geheel of voor 
een grootdeel weg door het voordeel dat zij hebben op hun energierekening (die lager wordt).

» Het stimuleren van eigenaar-bewoners tot het nemen van energiebesparende maatregelen aan 
de woning kan een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in Schagen en de regio. Dit omdat 
de energiebesparende maatregelen geïnstalleerd en onderhouden moeten worden.

» Een groot deel van de energiebesparing kan gerealiseerd worden in de bestaande
woningvoorraad. Als onze burgers met behulp van de Duurzaamheidslening overgaan tot het 
nemen van energiebesparende maatregelen kan dit bijdragen aan C02-besparing.

» Er is voor gekozen om de Duurzaamheidslening alleen voor particuliere eigenaar/huurder/kleine 
verhuurder beschikbaar te stellen. Dit om te voorkomen dat we als gemeente de zogenaamde 
huisjesmelker bevoordelen.

» Deze lening is laagdrempelig en wordt tegen gunstige voorwaarden verstrekt. Wanneer mensen 
vervolgens aflossen op hun lening, komen deze middelen terug op de gemeenterekening. Daar 
kunnen vervolgens weer nieuwe leningen van verstrekt worden. Zo ontstaat een revolverend 
fonds, waarvan alleen de rentelasten effect hebben op de begroting.
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Maatschappelijk draagvlak
Voor particuliere woningeigenaren zijn lening- en subsidieregelingen financieel aantrekkelijk om 
energiemaatregelen te nemen. Deze verordening is opgesteld op basis van het product 
‘Duurzaamheidslening’ van SVn.

Financiële consequenties
» Voor de regeling en de te verstrekken leningen zijn er voor onze begroting geen financiële 

consequenties, doordat de gelden in het verleden al beschikbaar zijn gesteld.
« Aan het verstrekken van de lening zit een financieel risico: Het zou kunnen dat de aanvrager in de 

toekomst de rente en aflossing niet (meer) kan betalen. Dat risico wordt beperkt door de 
krediettoets die vooraf door SVn wordt uitgevoerd.

» Het voorstel is om de hoogte van het fonds vast te zetten op C 630.000,-. Hiermee kunnen
ongeveer 63 aanvragen worden gehonoreerd, ervan uitgaande dat een aanvraag gemiddeld 
C 10.000,- is.

« Daarnaast wordt geadviseerd om C 400.000,- te reserveren voor de Blijverslening en de overige 
ê 630.000,- in te zetten voor de Starterslening. Beide regelingen worden apart aangeboden. Het 
verschil in reservering per type lening komt voort uit de ervaringen van andere gemeenten in het 
land waarbij het fonds van de Blijverslening minder snel leeg is dan de andere aangeboden 
leningen.

Communicatie van het besluit
De bekendmaking van het besluit gebeurt door kennisgeving van het invoeren van de verordening in 
een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op 
andere geschikte wijze. De interne organisatie, SVn, RUD NHN, DBL en de particuliere 
woningeigenaren, worden op de hoogte gesteld van deze regeling. Het besluit zal via de pers 
bekend worden gemaakt.

Realisatie van het besluit
Om de Duurzaamheidslening in te voeren dient bijgaande verordening vastgesteld te worden.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester^ en wethouders van de gemeente Schagen, 

•gemeentesecretaris burgepie'esïēř

Mevrquw M.Jj^Ván Kampen-NouwenDe heter N.H. Swellengrebel

Gepubliceerde bijlagen:
Bijlage 1 - Raadsbesluit Invoeren Duurzaamheidslening
Bijlage 2 - Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Schagen 2018
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