
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 28 januari 2020 

Registratienummer : 6446 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : N.v.t. 

Onderwerp : Stand van zaken duurzaamheidslening  

 

 

Onderwerp  

Stand van zaken duurzaamheidslening 

 

Kennisnemen van 

Stand van zaken rondom de duurzaamheidslening. 

 

Inleiding 
Eén van de 4 speerpunten van de nieuwe gemeente West Betuwe is dat ze in 2030 energieneutraal wil 

zijn. Om hier een steentje aan bij te dragen is in 2018 een duurzaamheidslening in de voormalige 

gemeente Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen beschikbaar gesteld met gelijke uitgangspunten en 

voorwaarden. In gemeente Lingewaal en Neerijnen was een budget van € 300.000,-- beschikbaar 

gesteld en in gemeente Geldermalsen € 1.000.000.--. Deze duurzaamheidslening zorgt ervoor dat 

inwoners tegen een laag rentetarief geld kunnen lenen om hun woning energiezuiniger en 

levensloopbestendiger te maken. De inwoners die een duurzaamheidslening hebben afgesloten 

betalen hierover rente en zijn verplicht om deze lening in een beperkt aantal jaren af te lossen. Deze 

bedragen vloeien terug in de ‘kas’.  

 
In totaal was er een bedrag van € 1.600.000,-- beschikbaar, waarvan er op dit moment (27 november 
2019) nog een bedrag beschikbaar is van € 243.068,-- (dit is inclusief de terugbetalingen, 
teruggevloeide rente en de aanvragen die reeds al in behandeling zijn). Gezien het resterende bedrag 
is er dus een duidelijke behoefte aan een laagrente regeling voor het verduurzamen van een woning. 
Verder zien we pieken in de aanvragen in de maanden augustus tot en met november/december. Niet 
duidelijk is waarom juist in die perioden de piek in de aanvragen zit. 
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Hieronder het overzicht van de bestede doelen (in percentages van het totale budget) in een 
cirkeldiagram. Uit onderstaand figuur blijkt dat zonnepanelen de meest populaire maatregel is. Dit 
komt met name door de korte terugverdientijd. 
De verwachting is dat de aanvragen voor isolatie flink zullen toenemen dankzij de subsidie die de 
rijksoverheid sinds september 2019 hiervoor beschikbaar heeft gesteld. 
 
 

 
 
 
Overzicht aanvragen per kern 
Hieronder is te zien  hoeveel aanvragen er per kern zijn ontvangen. Hieruit blijkt dat er een groot 
verschil is per kern. Wellicht verdienen deze kernen extra inzet voor bewustwording en kenbaar maken 
van het bestaan van de duurzaamheidslening. Dit zou bewerkstelligd kunnen worden door verdere 
samenwerking met het duurzaamheidscentrum de Knop en de gebiedsmakelaars. 
 

 In behandeling Afgehandeld Totaal 

Spijk 2 4 6 

Vuren 1 11 12 

Heukelum 4 13 17 

Asperen 6 10 16 

Acquoy 1 3 4 

Herwijnen 6 10 16 

Hellouw 0 1 1 

Gellicum 0 0 0 

Rhenoy 1 2 3 

Beesd 5 4 9 
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 In behandeling Afgehandeld Totaal 

Tuil 1 1 2 

Waardenburg 7 4 11 

Deil 3 0 3 

Tricht 0 2 2 

Geldermalsen 19 34 53 

Meteren 8 4 12 

Opijnen 3 1 4 

Est 2 1 3 

Ophemert 1 2 3 

Varik 1 0 1 

Heesselt 1 0 1 

Buurmalsen 1 3 4 

Neerijnen 1 0 1 

 80 115 195 
 
 
Toekomst duurzaamheidslening  
Om de huizenvoorraad binnen de gemeente verder te verduurzamen is het aan te bevelen om hiervoor 
de huidige duurzaamheidslening te verlengen. Echter sinds 1 april 2019 is er ook een provinciale 
regeling open gesteld, waarbij een aantrekkelijke lening wordt aangeboden aan particuliere 
woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen en toekomstbestendig willen maken 
(asbestsanering van daken valt hier ook onder). Beide regelingen lopen via de SVn en hebben voor en 
nadelen. Er moet dus een keuze worden gemaakt met welke regeling wij verder willen. 
 
Vervolgtraject besluitvorming 
Op dit moment wordt ambtelijk gekeken naar de voor- en nadelen van beide regelingen 
(duurzaamheidslening en de toekomstbestendig wonen regeling). Vervolgens wordt er een 
raadsvoorstel aan u voorgelegd om in te stemmen met een van de regelingen en hiervoor geld 
beschikbaar te stellen.  

 

Kernboodschap 

Het stimuleren van verduurzamen bij particulieren. 

 

Consequenties 

Gezien het feit dat het beschikbare budget op raakt en er wel vraag blijkt te zijn naar een 

duurzaamheidslening bestaat het risico dat er op een bepaald moment ‘nee’ verkocht moet worden 

aan de inwoners. 

 

Financiën 

Zie inleiding. 

 

Communicatie 

N.v.t. 
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Vervolg 
Naar verwachting komt in februari 2020 een raadsvoorstel om in te stemmen met een van de 
regelingen en hiervoor geld beschikbaar te stellen.  

 

Bijlage(n) 

N.v.t. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


