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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Bij amendement van 10 november 2011 heeft uw raad besloten om via de stichting Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (hierna: SVn) deel te gaan nemen aan de duurzaamheidlening 
waarbij burgers de kans krijgen tegen gunstige financiële voorwaarden hun woning energiezuiniger te 
maken of op een duurzame manier energie op te wekken. 

2. Achtergrond 
In 2012 is de Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020 vastgesteld. Hierin is de visie op het gebied 
van duurzaamheid vastgelegd: het structureel en op een integrale manier werken aan een leefbare 
samenleving. Uitgangspunt is de zogenaamde 'people, planet, profit' gedachte. In deze nota zijn de 
doelstellingen voor C 0 2 reductie, duurzame energie-opwekking en energiebesparing opgenomen. 
De duurzaamheidslening draagt indirekt bij aan deze doelstellingen. 

De constructie van de duurzaamheidslening is vergelijkbaar met die van de starterslening. 
In verband met het destijds in het leven roepen van de startersleningen is het college op 30 augustus 
2000 al een deelnemingsovereenkomst met SVn aangegaan. 
Deze deelnemingsovereenkomst is ook van toepassing op duurzaamheidsleningen. Doordat de bij deze 
overeenkomst behorende SVn informatiemap steeds wordt geactualiseerd, blijft de overeenkomst 
actueel. In de deelnemingsovereenkomst zijn de regels over de samenwerking tussen de gemeente en 
SVn vastgelegd. De meest actuele informatiemap van SVn ligt ter inzage. 

3. Overwegingen 
De voorwaarden waaronder de duurzaamheidslening wordt verstrekt, dienen nog wel door uw raad in een 
verordening te worden vastgelegd. 
De model-verordening van SVn heeft als basis gediend voor het opstellen van de voorliggende concept-
Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Steenbergen. 

In 2012 is de interesse voor de duurzaamheidslening gepeild bij de personen die in 2011 kosteloos een 
energieprestatie-advies hebben ontvangen van de gemeente. Deze inventarisatie is gebruikt als input 
voor de in de verordening opgenomen voorwaarden waaronder de lening wordt verstrekt. 
In de energieprestatie-adviezen zijn concrete verbetermaatregelen genoemd die een pandeigenaar kan 
(laten) uitvoeren om energie te besparen en het wooncomfort te verhogen. Helaas zijn de reacties, op 1 
na, uitgebleven. 
Gezien de beperkte animo bij de betrokken personen wordt voorgesteld om de lening zo laagdrempelig 
mogelijk te houden. Het opleggen van extra voorwaarden, naast die welke zijn opgenomen in de model-
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verordening, heeft bovendien een negatieve invloed op de tijdsbesteding die nodig is voor de beoordeling 
van de aanvragen door de ambtelijke organisatie. 

De bijgevoegde concept-verordening is op een aantal onderdelen anders dan de model-verordening van 
Svn. 

Wijzigingen ten opzichte van de model-verordening 
Artikel 2. Toepassingsbereik 
Een mogelijkheid is het opnemen van een leeftijdsgrens voor woningen die in aanmerking komen voor de 
lening. Het gros van de gemeenten hanteert geen leeftijdsgrens. Voorstel is om deze lijn te volgen en 
daarmee geen leeftijdsgrens te hanteren. Zo maakt het bijvoorbeeld voor het opwekken van duurzame 
energie door middel van zonnepanelen niet uit hoe oud de woning is. En ook zal bijvoorbeeld het 
verbeteren van de isolatiewaarde van een woning altijd een positieve bijdrage leveren aan de 
energievraag van de woning. 
De ervaring met de lening bij andere gemeenten laat zien, dat eigenaren van woningen, die al goed 
geïsoleerd zijn, niet nog meer isolatie gaan aanbrengen en hiervoor een lening vragen. Het opnemen van 
een leeftijdsgrens heeft in de praktijk dan ook geen meerwaarde. 

Artikel 5. Duurzaamheidsmaatregelen 
De verwarmingsinstallatie is onder i opgenomen als maatregel die in aanmerking komt voor de lening. 
Geadviseerd wordt om hieraan toe te voegen dat een HR-ketel alleen in aanmerking komt wanneer deze 
wordt gecombineerd met een andere duurzaamheidsmaatregel, zoals genoemd onder a t/m h. 

Artikel 12. Kenmerken van Duurzaamheidslening 
Om meerdere leningen uit te kunnen geven wordt voorgesteld om de hoofdsom van de lening te beperken 
tot maximaal 610.000,-. In de conceptverordening is dit C 15.000,-. In overleg met SVn is de voorgestelde 
hoofdsom van maximaal C10.000,- bepaald. Dit is het gemiddelde bedrag voor een lening. Uit de praktijk 
blijkt dat dit bedrag voldoende hoog is om de meest voorkomende woningverbeteringen uit te kunnen 
voeren. Er wordt een onderhandse akte opgemaakt van de lening. Een andere mogelijkheid is het 
opmaken van een notariële akte. De onderhandse akte wordt echter door bijna iedere gemeente gebruikt 
gezien de kosten voor het opstellen van een notariële akte en het feit dat het gaat om relatief kleine 
bedragen van maximaal 610.000,-. 

Werking lening 
De lening wordt annuïtair afgelost. Het te betalen bedrag op basis van jaarannuïteiten moet in 
maandelijkse termijnen worden voldaan, steeds per het einde van elke maand. De maandelijkse 
betalingen worden valutair per 31 december van ieder jaar met de schuldrest verrekend. Automatische 
incasso is verplicht. Bij verkoop wordt de restantschuld in zijn geheel afgelost. 

De Duurzaamheidslening wordt verstrekt uit het revolving fund van de provincie/gemeente. Dit fonds 
wordt beheerd door SVn. De Duurzaamheidslening wordt afgelost op basis van jaarannuïteit. De 
Duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar tot bedragen van 
C 7.500,00 en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. De lening bedraagt minimaal 
C 2.500,00 en maximaal C 10.000,00. De rente is gebaseerd op het 10 of 15 jaar vast rentetarief van SVn, 
met daarop een korting van 3,00o7o. SVn verstrekt de lening nadat er een krediettoets is uitgevoerd. Bij 
deze krediettoets wordt, voor de berekening van de toegestane financieringslast, de eerste C 8.000,00 
buiten beschouwing gelaten. Bij een positieve toets brengt SVn offerte uit aan de leningvrager. Daarnaast 
wordt er gebruik gemaakt van een bouwkrediet. Op basis van gedeclareerde nota's wordt de lening 
beschikbaar gesteld en uitbetaald. SVn verstrekt en beheert dus de toegekende Duurzaamheidsleningen. 

Wanneer de gemeente besluit om het fonds op te heffen vloeien de rente en aflossing exclusief de 
beheerskosten (0,5^o van het bedrag van de uitstaande leningen) terug naar de gemeente. De 
terugstorting is verspreid overeen langere termijn vanwege de aflossingsperiode van maximaal 10 jaar. 
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Procedure aanvraag lening 
De aanvrager vraagt de gemeente of hij/zij voor de lening in aanmerking komt. Allereerst zal de 
aanvrager moeten voldoen aan de criteria, zoals in de verordening is benoemd. Vervolgens bepaalt de 
gemeente de eventuele hoogte van de lening op basis van het investeringsplan dat de aanvrager heeft 
opgesteld. De gemeente maakt op basis van de aangevraagde lening een toewijzingsbrief voor de 
eigenaar. De aanvrager stuurt het aanvraagformulier, incl. bijlagen naar SVn die vervolgens een 
krediettoets uitvoert. Bij een positieve toetsing stuurt SVn een offerte naar de aanvrager. Bij een 
negatieve toetsing stuurt SVn de gemeente een negatief advies. Na bekrachtiging van een negatief 
advies kan de lening niet doorgaan. Na acceptatie van de offerte verstuurt de aanvrager een 
acceptatiebrief waarna SVn de akte verstuurt naar de aanvrager. 

4. Middelen 
Bij amendement is een bedrag van 630.000,- beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidslening. De 
rentederving over dit bedrag bedraagt jaarlijks 0 600,- (dit is 20k was voorheen 2,50z6). 

De beheerkosten die SVn in rekening brengt bedragen 0,5o7o per jaar over het totaal aan uitstaande 
leningen. Ervan uitgaande dat het totaal aan te verstrekken leningen ook uitstaat, zijn de beheerskosten 
maximaal 6150,-. Als er geen leningen uitstaan, zijn er ook geen beheerskosten. De beheerskosten 
worden verrekend met de rente-inkomsten. De rente-inkomsten en aflossing keren terug in het fonds. 
Hierdoor kunnen na verloop van tijd nieuwe leningen in omloop worden gebracht. Ook is het mogelijk voor 
de gemeente om vanuit het fonds de tegoeden weer op te nemen. 

5. Risico's 
Het kan voorkomen dat door de klant niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting. Bij wanbetaling 
draagt SVn zorg voor de incasso en zal, indien nodig, een deurwaarder inschakelen. Het risico op het niet 
terug ontvangen van de uitgeleende gelden is hierdoor zeer beperkt. 

6. Communicatie/Aanpak 
De duurzaamheidslening richt zich op de particuliere woningeigenaren in de gemeente Steenbergen. 
Na vaststelling van de verordening wordt een persbericht verzonden over de duurzaamheidslening en zal 
een bericht worden geplaatst op de website van de gemeente. Daarnaast worden de bij de gemeente 
bekende makelaars, hypotheekadviseurs, bouwbedrijven en installateurs van duurzame energie 
geïnformeerd over het initiatief. 

7. Voorstel 
De "Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Steenbergen" vast te stellen, overeenkomstig 
bijgevoegd concept. 

Hoogachtend, 
ster en wethouders van Steenbergen, Burge 

de burgemeester 

P. 0^ 0 
drs. S.C.C.M. Bolten H oux 
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