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Z-15-25811 Ruimtelijke ontwikk eling Sjoukje Eringa Raadsvoorstel dhr. Verheijen  

Nr.     3. Bestuur\6398  

B&W-besluit   01-03-2016 

Raadscommissie  17-03-2016  

Raad    31-03-2016 

Agendanummer   9e 

 

Onderwerp:  

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Een toekenningsplafond van € 500.000,-- in een revolverend fonds beschikbaar   

 te stellen voor de Duurzaamheidsleningen van het Stimuleringsfonds 

 Volkshuisvesting (SVn). 

2. De doelgroep te beperken tot particuliere woningeigenaren in de gemeente Hillegom. 

3. Maximaal € 300.000,-- aan Duurzaamheidsleningen beschikbaar te stellen in    

 2016 en in opvolgende jaren € 100.000,--, mits er voldoende middelen 

 beschikbaar zijn in het revolverend fonds. 

4.  De maximale lening per woningeigenaar op € 7.499-- te zetten. 

5.  De Verordening Duurzaamheidslening Hillegom met maatregelenlijst vast te stellen en 

 in te laten gaan per 1 mei 2016. 

 

Bestaand kader:  

- Gemeentewet, artikel 147 

- Gemeentewet, artikel 149 

- Algemene wet bestuursrecht 

- Energieakkoord 

- Woonvisie 2015-2019 

 

Doelstelling:  

Mede invulling te geven aan de (landelijke) klimaatdoelstellingen. Op basis van het 

Energieakkoord en de ambities in de Woonvisie 2015-2019 willen we de bestaande 

woningvoorraad ook energetisch verduurzamen. Met een duurzaamheidslening 

stimuleren we particuliere woningeigenaren om het energieverbruik in de woning te 

beperken door isolatiemaatregelen toe te passen en/of voor energieopwekking. 

 

 

Inleiding: 

Op 15 juni 2015 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen en hiermee het 

college verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken voor het instellen van een 

Duurzaamheidslening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).  

 
GEMEENTE HILLEGOM 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 



 

2 

Het college heeft op 25 augustus 2015 besloten om op basis van een onderzoek een 

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom voor te bereiden. Het onderzoek is ter 

kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.  

Vervolgens heeft uw raad op 3 maart 2016 de Woonvisie 2015-2016 vastgesteld, 

waarin het opstellen van een duurzaamheidslening in het uitvoeringsprogramma staat 

opgenomen. 

 

 Argumenten: 

1.  Door het instellen van een revolverend fonds voor Duurzaamheidsleningen 

blijft de gemeente eigenaar van de beschikbare gelden 

De Duurzaamheidsleningen worden verstrekt op basis van een revolverend fonds. 

Door aflossing en rentebetaling komt het uitgeleende geld weer terug in het 

gemeentelijke revolving fund en is op dat moment weer beschikbaar voor nieuwe 

leningen.  

 

2.   Iedere particuliere woningeigenaar in Hillegom kan in aanmerking komen als 

aan de voorwaarden van SVn en gemeente wordt voldaan 

De Duurzaamheidslening van SVn is ingesteld voor particuliere woningeigenaren. Een 

gemeente kan er ook voor kiezen om bepaalde wijken aan te wijzen of voor woningen 

die gebouwd zijn voor een bepaalde datum, maar hiervoor bestaat in Hillegom geen 

aanleiding.  

 

3.We willen continuïteit bewerkstelligen door de beschikbare middelen te spreiden 

In de praktijk bij andere gemeenten blijkt, dat gedurende het eerste jaar van de 

Duurzaamheidslening de meeste aanvragen binnenkomen. Om er voor te zorgen het 

fonds van € 500.000,-- niet meteen is uitgeput en er ook in de daarop volgende 

jaren leningen verstrekt kunnen worden stellen we voor om vanaf 1 mei 2016 

maximaal € 300.000,-- beschikbaar te stellen en de opvolgende jaren maximaal       

€ 100.000,--, mits er voldoende middelen beschikbaar zijn in het revolverend fonds. 

De aflossingen worden maandelijks in het fonds gestort.  

 

4.  Met een maximale lening van € 7.499,-- stimuleren we particuliere 

woningeigenaren om energiezuinige en/of energieopwekkende maatregelen 

aan hun woning te treffen 

De Duurzaamheidslening van SVn is minimaal € 2.500,-- en maximaal € 25.000,--. 

Het maximum te lenen bedrag kan de gemeente zelf bepalen. Het toepassen van 

isolatiemaatregelen aan de woning in combinatie met zonnepanelen geeft een 

maximale lening van € 7.499,-- voldoende stimulans voor energiezuinige woningen. 

Deze lening heeft een looptijd van 10 jaar. Bij een lening van € 7.500,-- bedraagt de 

looptijd 15 jaar. Om het fonds revolverend te kunnen maken vinden we in relatie tot 

de hoogte van het bedrag een looptijd van 15 jaar te lang. 

Daarnaast zijn er landelijk subsidies beschikbaar voor zonneboilers, warmtepompen 

en pelletkachels. Wanneer er Duurzaamheidsleningen worden verstrekt, dan is dit 

minus de beschikbare subsidiebedragen. 
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5.   De Verordening Duurzaamheidslening Hillegom met maatregelenlijst biedt 

voldoende waarborgen om leningen te verstrekken voor duurzame maatregelen 

aan particuliere woningen 

In de Verordening Duurzaamheidslening Hillegom (zie bijlage II) hebben we 

bepalingen opgenomen op het gebied van budget, bevoegdheden, 

duurzaamheidsmaatregelen, aanvraagprocedure, toekenning, voorwaarden SVn en 

kenmerken e.d. 

De maatregelenlijst luidt als volgt: warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler, 

gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, raamisolatie, verwarmingsinstallaties en 

groene daken.  

We kiezen er bewust voor om geen Duurzaamheidslening voor kleinschalige 

windturbines beschikbaar te stellen, omdat in de praktijk blijkt, dat deze qua 

energieopwekking weinig rendement opleveren en er in de bebouwde omgeving 

geluidsoverlast kan optreden.  

De ingangsdatum van 1 mei 2016 is gekozen om tijdig een communicatietraject te 

kunnen starten. 

 

Financiële dekking: 

Revolverend Fonds 

Voor het instellen van een Revolverend Fonds is € 500.000,-- benodigd. Dit betekent 

een verplaatsing van liquide middelen van onze gemeenterekening bij de Bank 

Nederlandse Gemeenten (BNG) naar onze gemeenterekening bij het SVn. Wanneer in 

de toekomst wordt gekozen voor het beëindigen van de Duurzaamheidsleningen, dan 

kan dit bedrag weer terugvloeien naar de gemeenterekening bij de BNG. De liquide 

middelen bij de BNG zijn overigens beperkt. De kans dat we kort geld moeten 

aantrekken wordt groter. 

 

Structurele beheers- en uitvoeringskosten  

Qua structurele beheers- en uitvoeringskosten zijn jaarlijkse beheerskosten nodig 

van circa € 2.500,-- per jaar. Dit bedrag wordt opgevangen binnen het Programma 1 

Ruimte, prestatieveld 1.5 milieu. Er bestaat een financieel risico. Het risico dat 

Duurzaamheidsleningen niet worden afgelost wordt geschat op 1%. Dit risico kan 

afgedekt worden door de algemene reserve 

 

Personele consequenties 

Voor het afhandelen van aanvragen is vanaf 1 mei 2016 extra ambtelijke capaciteit 

nodig van circa 0,15fte. Dit is afhankelijk van het aantal aanvragen. Bij 0,15 fte is dit 

circa € 6.500,-- (=8/12e deel in 2016) en komt ten laste van het Programma 1 

Ruimte, prestatieveld 1.5 milieu. De financiële consequenties hiervan worden in de 

Berap 2016 verwerkt. Volgens de gemaakte afspraken met de gemeenten Lisse en 

Teylingen worden vacatures alleen tijdelijk ingevuld tot 1 januari 2017. 
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Participatie: 

Op 15 maart 2016 gaan we in samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland 

een voorlichtingsavond voor particuliere woningeigenaren organiseren over 

energiebesparing.  

Na de vaststelling van de Verordening gaan we een persbericht opstellen en een  

voorlichtingscampagne starten om particuliere eigenaren te informeren over de 

Duurzaamheidslening.  

We gaan monitoren hoeveel en voor welke maatregelen de duurzaamheidslening 

wordt ingezet. 

 

Urgentie: 

Om het besluit tijdig bekend te maken en een voorlichtingscampagne te starten is het 

wenselijk om in maart 2016 een raadsbesluit te nemen. 

 

Kanttekeningen: 

De gelden voor het Revolverend Fonds kunnen niet anders ingezet worden. 

De Duurzaamheidslening van SVn is voor particuliere woningeigenaren aantrekkelijk. 

Het rentepercentage is 3% lager dan het 10- of 15-jaarstarief van SVn, afhankelijk 

van de vastgestelde looptijd (minimaal rentepercentage 0,50% verhoogd met een 

opslag van 1,1%, prijspeil 2016). Per 1 januari 2016 zijn er geen afsluitkosten meer, 

maar wordt de rente verhoogd met 1,1%. Toch is het zo, dat “geld lenen kost geld”. 

 

Overige SVn leningen 

Voor het aanpassen van de Verordening Startersleningen van SVn verwijzen we naar 

een separaat raadsvoorstel. SVn is momenteel een Blijverslening aan het instellen. In 

2016 onderzoeken wij de mogelijkheden hiervan voor Hillegom. 

Een totaaloverzicht van de SVn leningen treft u hierbij aan. 

 

 SVn leningen Huidig Toekenningsplafond  Toekenningsplafond in 2016  

Starterslening € 2.000.000,- €   2.000.000,-- 

Duurzaamheidslening Geen €      500.000,- 

Blijverslening Geen Onbekend 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verordening Duurzaamheidslening Hillegom 

Informatie bij: Sjoukje Eringa, S.Eringa@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537316. 
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Nr.     3. Bestuur\6398 

B&W-besluit   01-03-2016 

Raadscommissie  17-03-2016  

Raad    31-03-2016 

Agendanummer   9e 

 

 

Onderwerp: 

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

- gelet op het bepaalde in artikel  

- Gemeentewet, artikel 147 en 149 

- Algemene wet bestuursrecht 

- Energieakkoord 

- Woonvisie 2015-2019 

 

Besluit: 

1. Een toekenningsplafond van € 500.000,-- in een revolverend fonds beschikbaar te 

stellen voor de Duurzaamheidsleningen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

(SVn). 

2. De doelgroep te beperken tot particuliere woningeigenaren in de gemeente  

 Hillegom. 

3. Maximaal € 300.000,-- aan Duurzaamheidsleningen beschikbaar te stellen in 2016 

en in opvolgende jaren € 100.000,--, mits er voldoende middelen beschikbaar zijn 

in het revolverend fonds. 

4. De maximale lening per woningeigenaar op € 7.499,-- te zetten. 

5. De Verordening Duurzaamheidslening Hillegom met maatregelenlijst vast te  

 stellen en in te laten gaan per 1 mei 2016. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 31 maart 2016 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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