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Samenvatting
Dit raadsvoorstel betreft het op onderdelen aanpassen en verbeteren van de stimuleringsregeling
duurzame maatregelen duurzaamheidsagenda 2016-2020 om de uitvoering te verbeteren en de
regeling nog effectiever in te zetten. De aanpassingen betreffen het verruimen van de burenbonus,
het toevoegen van enkele duurzame maatregelen en op bepaalde onderdelen het subsidiebedrag
of de minimale investering aan te passen. Daarnaast zijn nog enkele technische aanpassingen in
de regeling gedaan.
Aanleiding
Op 5 juli 2016 is door uw gemeenteraad de Stimuleringsregeling duurzame maatregelen
duurzaamheidsagenda 2016-2020 vastgesteld. Deze stimuleringsregeling is één van de
uitvoerende maatregelen van de Duurzaamheidsagenda en loopt zeer goed. Na een jaar blijkt dat
de regeling verder geoptimaliseerd kon worden.
Inhoudelijke toelichting op de voorgestelde wijzigingen
A. Burenbonus verruimen
In deze stimuleringsregeling is de burenbonus toegepast met als doel buurtbewoners te stimuleren
om met elkaar een energiebesparende maatregel te treffen. Om de burenbonus toe te passen is
er destijds voor gekozen om de gemeente in te delen in wijken. In de praktijk blijkt echter dat buren
die gelijktijdig de duurzame maatregel willen laten uitvoeren niet altijd in dezelfde wijk wonen, maar
wel een straat verderop. Dit zorgt voor onbegrip van de burger. Voorstel is om de burenbonus te
verruimen tot een samenwerkingsbonus. Zo behoudt het zijn oorspronkelijke doel om bewoners
elkaar te laten stimuleren om over te gaan tot verduurzamen van energie en zo kleine
groepsaankopen te stimuleren. Ook is aangepast wanneer sprake is van de burenbonus.
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B. Thuisaccu, inductie kooktoestel, infraroodpanelen en vloerverwarming toevoegen aan de
regeling
Het voorstel is om met behulp van enkele nieuwe maatregelen een energietransitie op weg te
helpen. Zo wordt bijgedragen aan de motie van de raad om in de wijkgerichte aanpak het gesprek
aan te gaan over de energietransitie, wat ook inhoudt dat men anders gaat koken en verwarmen.
In deze gesprekken heeft de gemeente dan ook iets te bieden. Overigens wordt er wel een
maximum aantal ingevoerd voor deze nieuwe maatregelen omdat de regeling ook dient bij te
dragen aan energiebesparing, meer groene daken en meer duurzame energie.
De opgewekte stroom van zonnepanelen kan met de thuisaccu worden opgeslagen. De thuisaccu
biedt de mogelijkheid om de woning meer zelfvoorzienend te laten worden. Subsidie helpt om deze
innovatieve techniek te stimuleren. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat men of al zonnepanelen
heeft of tegelijkertijd zonnepanelen laat plaatsen en de woning al (voorlopig) energielabel B heeft.
Een bijdrage in de aanschaf op voorzieningen die elektrisch koken mogelijk maken is toegevoegd
om de inwoners te stimuleren van het (aard)gas af te gaan. De inductiekookplaat wekt met
magnetische spoelen warmte op en heeft weinig warmteverlies. Een bijdrage voor de
inductiekookplaat kan alleen in combinatie met (al geplaatste) zonnepanelen worden aangevraagd.
Infraroodpanelen zijn panelen die als een soort extra verwarmingsplaat aan de muur of het
plafond kamers verwarmen. In feite kan een woning met zonnepanelen en zonneboiler met deze
infraroodpanelen van het gas af. Ook kan het als bijverwarming gebruikt worden in (slaap) kamers
die niet of weinig verwarmd zijn. Nadelen zijn wel dat deze panelen duur zijn en een hoog
stroomverbruik kennen. Ook zijn huizen met hoge plafonds en veel ramen (zeker als de ramen niet
goed geïsoleerd zijn) bijna niet verwarmd te krijgen. Ook hier geldt als voorwaarde dat men
zonnepanelen heeft of gelijktijdig laat plaatsen én minimaal in het bezit is van (voorlopig)
energielabel B.
Vloerverwarming is in lijn met infraroodpanelen. Deze vorm van verwarming die in de vloer wordt
ingebouwd is onderdeel van een laagtemperatuursysteeem en kan in combinatie met zonneboiler
en warmtepomp gebruikt worden en kan helpen de woning van het gas af te krijgen. Ook kan dit
systeem als tussenstap gekoppeld worden aan vrijwel alle HR ketels en eventuele
stadsverwarming. Het rijk subsidieert via de zogenaamde ISDE-regeling bijvoorbeeld de
warmtepomp en zonneboiler. Hier geldt als voorwaarde dat de woning minimaal het (voorlopig)
energielabel B heeft en dus al enigzins geïsoleerd is.
C. Terug naar jaarlijks subsidieplafond met mogelijkheid later nog teverhgen
Er is nu sprake van een half jaarlijks subsidieplafond. Nadrukkelijke wens vanuit de uitvoering om
het proces goed uitvoerbaar te houden en de inwoners duidelijkheid te geven is een jaarlijks
plafond. Er is wel de mogelijkheid voor het college om indien gewenst extra budget beschikbaar te
stellen voor het laatste kwartaal van een jaar.
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D. Verlagen van subsidiepercentage voor -zonnepanelen
Met de Stimuleringsregeling duurzame maatregelen duurzaamheidsagenda 2016-2020 zijn
doelstellingen vastgelegd die bijdragen aan de doelstellingen die in de Duurzaamheidsagenda
2016-2020 zijn vastgelegd. De doelstelling van 9000m2 PV-cellen is gehaald. Deze doelstelling
vraagt aanpassing door de ontwikkelingen op energiegebied het afgelopen jaar richting 2050 (de
rijksoverheid streeft naar een CO2 arme samenleving in 2050) én de doelstellingen van 20% meer
duurzame energie in 2020 en 20% minder CO2 uitstoot. De eerdere doelstelling was gebaseerd op
het verbeteren van het onderdeel energie binnen de zogenaamde duurzaamheidbalans.
Er wordt niet gekozen om de PV-cellen uit de stimuleringsregeling te halen vanwege het succes
ervan, ondanks dat woningeigenaren ook de btw kunnen terugvragen (voor zover dit niet met de
nieuwe kabinetsmaatregelen wordt aangepast). Ook draagt het bij aan de hogere doelstellingen
van 20% minder CO2 uitstoot in 2020 en 20 % meer duurzame energie. Het voorstel is wel om het
subsidiepercentage te verlagen van 10 naar 5% als men alleen zonnepanelen plaatst en van 15
naar 10% als men het samen doet.
E. Verhogen van het maximale subsidiebedrag voor woningen met een energielabel D of lager
Woningen met een energielabel D of lager zijn vaak niet goed geïsoleerd. Om deze
woningeigenaren meer te stimuleren in het verduurzamen van de woning wordt verzocht het
maximale subsidiebedrag per woning te verhogen naar €5.000,- omdat bij deze woningen nog veel
CO2 reductie te behalen valt.

F. De minimale investering voor een groen dak verlagen
Een doelstelling van de stimuleringsmaatregeling is ook om 15.000 m2 groene daken te plaatsen in
de gemeente. Deze doelstelling is nog niet behaald. Om dit meer te stimuleren wordt voorgesteld
om het minimaal geïnvesteerde bedrag van € 1000,- te verlagen naar €250,-. In de praktijk wordt
een groen dak vaak op een schuur geplaatst. Dit kost soms minder dan het vereiste minimaal
geïnvesteerde bedrag (van nu €1.000,-).
G. Overige technische aanpassingen


Betaalbewijs, bij contante betaling voldoet de bon en een vermelding op de factuur door de
aannemer;



Minimale geïnvesteerde bedrag van €1000,- geldt niet voor HR++glas, mits er ook kozijnen
worden geplaatst;



De voorwaarde dat de energiebesparende maatregel op bestaande bouw moet worden
geplaatst, geldt niet voor groen dak en PV-panelen. De nieuwbouw betreft een nieuwbouw
bijgebouw (bijv. dakkapel of schuurtje) of de nieuwbouwwoning van één woningeigenaar, niet
onderdeel zijnde van een bouwproject met meerdere woningen in een bouwproject;



Bij energiezuinig glas voor monumenten of beschermd dorpsgezicht wordt ook de ventilatie
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gesubsidieerd, net als bij HR++glas;


Als bij een ander bestuursorgaan de subsidiepot voor de betreffende maatregel is uitgeput,
kan er aanspraak worden gedaan op deze stimuleringsregeling, de rijksregeling hoeft niet te
zijn ingetrokken;



Er mag voor een energiebesparende maatregel in meerdere delen subsidie worden
aangevraagd, mits het maximale bedrag van €2.500 respectievelijk € 5000,- per woning niet
wordt overschreden;



Er hoeft geen (voorlopig ) energielabel te worden overlegd als de woning al een (voorlopig, op
bouwjaar gebaseerd) A-label heeft;



Bij de vaststelling van de definitieve subsidie hoeft geen definitief energielabel worden
overlegd bij de vier nieuwe voorzieningen.

Voorgestelde wijzigingen
In de bijlage behorend bij het raadsbesluit zijn de wijzigingen van de artikelen aangegeven in een
zogenaamd "Was-Wordt" overzicht. In de bestaande tekst is in cursief aangegeven wat er
gewijzigd wordt. In de nieuwe tekst is de wijziging vetgedrukt weergeven.
Financiële toelichting en risico's
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Communicatie
De voorgestelde aanpassingen zijn niet voor inspraak vatbaar. Het betreft geen nieuw beleid maar
een technische aanpassing van bestaand beleid. De wijziging dient wel wettelijk te worden
gepubliceerd. Ook zal deze wijziging meegenomen worden in de communicatie rond deze regeling.
Voorstel
Het college stelt uw raad voor de Stimuleringsregeling duurzame maatregelen
duurzaamheidsagenda 2016-2020 te wijzigen door vaststelling van bijgevoegd concept
raadsbesluit.
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