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Notitie duurzaamheids- en energieleningen (2016-05991) 
Verordening Stimuleringslening woningen gemeente Epe en de Verordening 
Stimuleringslening overige doelgroepen gemeente Epe (2016-05990) 
Overzicht middelen duurzaamheid (2016-05993) 
Toelichting Stimuleringslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) 
(2016-05992) 
Raadsinfonota (2014-02609) 

T E BESLUITEN OM 

1. In te stemmen met de uitvoering van een revolverend fonds via de Stimuleringslening van het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) met als uitgangspunt het verstrekken van renteloze 
leningen ten behoeve van toepassing van duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde 
omgeving 

2. De structurele middelen vanuit de energiebesparing gemeentehuis in te zetten voor de 
rentelasten van een lening van C 1.000.000,- om het fonds Stimuleringslening Epe te vullen; 
waarvan vooralsnog 25Vo in te zetten voor leningen ten behoeve van eigen woningen en lb0

ĥ ten 
behoeve van leningen voor maatschappelijke organisaties en sportverenigingen 

3. a. de Verordening Stimuleringslening woningen gemeente Epe en 
b. de Verordening Stimuleringslening overige doelgroepen gemeente Epe vast te stellen 

4. De eerder voor de Klimaataanpak Eigen woningen gereserveerde middelen deels (C 37.500,-) 
aan te wenden voor verlenging van de Subsidieregeling Klimaataanpak Eigen woningen en 
middelen uit de reserve duurzaamheid beschikbaar te stellen ter dekking van de beheerkosten 
van het fonds Stimuleringslening Epe 

INLEIDING 

In het collegeprogramma is een onderzoek naar en het instellen van een revolverend fonds voor 
energiebesparende maatregelen en toepassing duurzame energie opgenomen. Uit onderzoek is 
gebleken dat het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) een passende regeling biedt in de vorm 
van een Stimuleringslening (zie bijlage 1). Epe maakt reeds gebruik van de diensten van het Svn via 
de Starterslening. Met de Stimuleringslening kunnen zowel particulieren alsook maatschappelijke 
organisaties en sportverenigingen gebruik maken van een lening voor toepassing van 
duurzaamheidsmaatregelen. 
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BEOOGD E F F E C T 

Stimuleren van energiebesparing en toepassing duurzame energie bij particulieren en 
maatschappelijke- en sportorganisaties. 

ARGUMENTEN 

1.1 Met het beschikbaar stellen van een Stimuleringslening worden meerdere doelgroepen 
gestimuleerd duurzaamheidsmaatregelen te treffen 
De Stimuleringslening is een renteloze lening voor het treffen van energiebesparende en 
energieopwekkende maatregelen voor woningeigenaren, huurders, verenigingen en andere 
maatschappelijke organisaties. Het idee is dat met de duurzaamheidsmaatregelen de maandelijkse 
energielasten naar beneden gaan waardoor de kosten voor de lening kunnen worden gedekt. 

1.2 De Stimuleringslening geeft mogelijkheden tot maatwerk, bij andere producten als de 
Duurzaamheidslening is geen maatwerk mogelijk 
De Stimuleringslening geeft de mogelijkheid tot maatwerk voor de in aanmerking komende 
doelgroepen en duurzaamheidsmaatregelen. Andere producten als bijvoorbeeld de 
Duurzaamheidslening bieden deze mogelijkheden tot maatwerk niet. 

2.1 Kosten voor de Stimuleringslening worden gedekt uit de structurele opbrengsten van de 
energiebesparingsmaatregelen van het gemeentehuis 
De kosten voor de gemeente betreffen de rente voor het aantrekken van de middelen; uitgaande van 
rentekosten van 1,507o voor het aantrekken van een lening. De kosten worden gedekt uit de inkomsten 
van energiebesparing van het gemeentehuis. 

2.2 Het geld komt weer terug in het fonds 
Bij de Stimuleringslening stelt de gemeente een bedrag van ê 1.000.000,- beschikbaar. Het budget 
kan in gedeelten van Š200.000,- beschikbaar gesteld worden aan SVn. Wanneer de lening wordt 
afgelost, komt het geld weer terug in het fonds en kan het opnieuw worden uitgeleend. 

2.3 Om het gebruik van de regeling Stimuleringslening te vergroten kunnen meerdere 
doelgroepen gebruik maken van de Stimuleringslening 
Om de Stimuleringslening aantrekkelijk te maken is de doelgroep van de Stimuleringslening zo breed 
mogelijk gehouden, zodat niet alleen de woningeigenaren hier gebruik van kunnen maken, maar ook 
verenigingen en andere maatschappelijke organisaties, in de verordening is opgenomen dat het 
college de verdeling 250Zo-750Zo kan wijzigen indien dit noodzakelijk blijkt op basis van de 
maatschappelijke behoefte. 

2.4 Voor zowel energiebesparende maatregelen, als ook energieopwekkende maatregelen kan 
gebruik worden gemaakt van de Stimuleringslening 
De Stimuleringslening is maatwerk waarbij de maatregelen bepaald kunnen worden. Bij de 
Stimuleringslening komen niet alleen de energiebesparende maatregelen in aanmerking , maar ook 
energieopwekking. 

2.5 Met de lening worden vooral grotere ingrepen aantrekkelijk gemaakt. 
De lening is vooral bedoeld voor de grotere investeringen in duurzaamheidsmaatregelen (tot 
C 25.000,- particulieren, tot C 250.000.- verenigingen), waarvoor meestal de financiële reserves 
ontbreken. 

3.1 voor de uitvoering van de regeling dienen twee verordeningen worden vastgesteld 
De uitvoering van de regeling vindt plaats volgens de in de verordening gestelde regels. Vanwege de 
verschillen in doelgroepen en aard van maatregelen is gekozen om twee verschillende verordeningen 
vast te stellen (zie bijlage 2). 

3.2 De uitvoering van de regeling vergt tijd 
De uitvoering van de Stimuleringslening is nieuw, maar vergelijkbaar met de Starterslening. Voor de 
toetsing is enig bouwkundig inzicht noodzakelijk. 
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3.3 Het succes van de maatregelen is afhankelijk van de inzet van burgers en organisaties 
Met alleen het openstellen van de regelingen wordt nog niets bereikt. Burgers moeten gemotiveerd 
worden om daadwerkelijk hun huis te willen verduurzamen. Hiervoor zal een communicatietraject 
worden opgestart waarbij ook de aanbieders nauw worden betrokken. 
Bij sportverenigingen en maatschappelijke organisaties is de verwachting dat snel gebruik zal worden 
gemaakt van de regeling. Bij de voorbereiding van de Stimuleringslening is belangstelling gepeild. 
Meerdere van deze partijen hebben reeds aangegeven gebruik te willen maken van de 
Stimuleringslening. 

4.1 Voor kleine besparingsmaatregelen wordt de subsidieregeling Klimaataanpak eigen woningen 
met één jaar verlengd. 
De Stimuleringslening betreft relatief omvangrijke duurzaamheidsmaatregelen. Voor kleinschalige 
maatregelen wordt de bestaande subsidieregeling Klimaataanpak eigen woningen met ëén jaar 
verlengd. Hiervoor is cofinanciering benodigd van C 37.500,- die gedekt wordt uit de middelen die 
eerder hiervoor zijn gereserveerd (C60.000,-)(zie bijlage 5). Provincie Gelderland draagt ook voor 
6 37.500,- bij. 

4.2 Voor het uitvoeren van regeling Stimuleringslening worden beheerkosten in rekening 
gebracht. 
Voor de uitvoering van de Stimuleringslening vraagt het SVn 0,5o7o van de uitgezette middelen als 
beheerkosten. Deze worden normaliter aan het fonds onttrokken en komen dan ten laste van de 
lenende partijen. De gemeente rekent deze beheerkosten apart af met SVn, zodat ze niet ten laste 
komen van de lenende partij. Zo kunnen de leningen in de meeste gevallen renteloos worden 
afgesloten. Voorgesteld wordt om de eenmalige middelen van de reserve Duurzaamheid de komende 
jaren in te zetten ter dekking van de beheerkosten. 

KANTTEKENINGEN 

1.1 de Stimuleringslening kent net als elke lening ook vaste lasten 
De gemeente streeft naar een renteloze lening. De Stimuleringslening kent net als elke lening ook 
vaste lasten als afsluitkosten en beheerkosten. De beheerkosten worden door de gemeente 
gedragen. De afsluitkosten blijven voor rekening van de partij die de lening aangaat. Voor de 
consumptieve lening geldt hiervoor een kostenpercentage van 0,90/). Voor de hypothecaire lening 
geldt een vast afsluitbedrag. 

2.1 Het uitzetten van de lening kent beperkte risico's 
Het risico dat de gemeente loopt met deze lening is wanneer een lening niet terugbetaald kan worden. 
Er vindt echter vooraf door SVn een krediettoets plaats. 
Het risico dat de lening wordt ingezet voor het financieren van andere zaken dan waarvoor de lening 
is bedoeld, wordt vermeden door voorwaarden op te nemen in de toewijzingsbrief. 

2.2 Bij grote belangstelling kan het Stimuleringsfonds worden uitgeput 
De Stimuleringslening bedraagt bij aanvang C 1.000.000,-. De aflossing zal plaatsvinden vanaf het 
eerste jaar. De aflossingstermijn wordt maximaal tien jaar. Zo wordt zo veel mogelijk voorkomen dat 
het fonds uitput. Bij grote belangstelling kan echter het fonds tijdelijk uitgeput raken. 

FINANCIËN 

Het revolverend fonds, Stimuleringsfonds Epe, wordt gevoed met een lening, waarbij de structurele 
beschikbare middelen voor duurzaamheid van C 15.300,- /jaar worden ingezet ter dekking van de 
rentelasten. 
Het fonds wordt vooralsnog voor 7507o gereserveerd voor duurzaamheidsmaatregelen bij 
maatschappelijke organisaties en sportverenigingen en voor 2507o gereserveerd voor de particuliere 
woningen. 
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De voor de subsidieregeling Klimaataanpak eigen woningen benodigde middelen zijn eerder door de 
raad beschikbaar gesteld doch hoefden niet gebruikt te worden en zijn nog aanwezig in de reserve 
cofinanciering. Het bedrag van C 37.500,- voor deze subsidieregeling wordt nu (vertraagd) alsnog 
beschikbaar gesteld vanuit de reserve cofinanciering. De provincie Gelderland draagt eenzelfde 
bedrag bij. 

Er resteert een bedrag van ê 146.500,- aan te besteden middelen voor duurzaamheid waarvan 
C 110.000,- in de reserve duurzaamheid. Een deel van deze middelen (maximaal C 5.000,-/jaar) wordt 
aangewend om de beheerkosten van de Stimuleringslening te dekken. 

COMMUNICATIE 

De mogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen zullen uitgebreid worden gecommuniceerd op de 
gemeentelijke website en op de gemeentepagina. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld. 

UITVOERING 

De Stimuleringslening Epe zal na het besluit van de raad naar verwachting vanaf 1 mei open worden 
gesteld. 
De subsidieregeling Klimaataanpak eigen woningen zal na toekenning van de subsidieaanvraag bij de 
provincie per direct worden opengesteld 
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