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vergroten budget duurzaamheidslening
Sinds 2018 is het voor de inwoners van Nijkerk mogelijk om een
duurzaamheidslening aan te vragen. Deze lening is populair. Het bedrag van
twee miljoen euro die inmiddels in het fonds zit, is naar verwachting rond
september 2019 volledig toegekend. Het voorstel is derhalve om het budget te
vergroten met twee miljoen euro.
9 juli 2019 / 17 september

Portefeuillehouder:

Wethouder Dijksterhuis

Voorstel
1. De raad stelt twee miljoen euro beschikbaar voor de duurzaamheidslening. Dit bedrag komt
bovenop het reeds in 2018 en 2019 beschikbaar gestelde bedrag van eveneens (opgeteld) twee
miljoen euro.
2. Dit bedrag wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.
3. De regeling in 2020 te evalueren en, indien nodig, aanvullend budget voor duurzaamheidsleningen
te overwegen. Dit in samenhang met het (nog op te stellen) uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

Toelichting:
Inleiding
Sinds 1 januari 2018 kunnen inwoners van de gemeente Nijkerk een duurzaamheidslening aanvragen. Met de
lening kunnen duurzaamheidsmaatregelen aan de woning bekostigd worden. Deze lening is populair. Sinds de
start zijn er ruim 250 leningen aangevraagd en toegekend, voor een totaalbedrag van bijna € 1,7 miljoen. Op dit
moment zit er € 2 miljoen in het fonds. De verwachting is dat dit budget rond september 2019 volledig
toegekend zal zijn.
Om het tempo waarin de inwoners van Nijkerk willen verduurzamen te kunnen blijven faciliteren, wordt aan de
raad voorgesteld een aanvullend bedrag van € 2.000.000 beschikbaar te stellen.
Beoogd effect
Energiebesparing en -opwek in de gebouwde omgeving (particuliere woningen)
Achtergrond
In juni 2019 is de routekaart naar een energieneutraal Nijkerk door de raad vastgesteld. In de routekaart zijn
ambities en doelen opgenomen ten aanzien van energiebesparing en de opwek van duurzame energie.
Hieronder valt ook het transitiegereed maken van woningen (met name d.m.v. isolatie) en het plaatsen van
zonnepanelen op daken. De duurzaamheidslening levert een belangrijke bijdrage aan deze doelen. In het
uitvoeringsprogramma duurzaamheid worden de verschillende onderdelen en projecten verder uitgewerkt. De
duurzaamheidslening maakt onderdeel uit van dit programma. Het uitvoeringsprogramma zal jaarlijks
geëvalueerd worden. De evaluatie van de duurzaamheidslening zal hierbij meegenomen worden.
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Argumenten
- Om de ambities Nijkerk CO2-neutraal in 2035 en Nijkerk energieneutraal in 2050 waar te maken, is het
zeer belangrijk dat er een grote verduurzamingsslag plaats vindt in de gebouwde omgeving. De
duurzaamheidslening levert een belangrijke bijdrage aan het doel van de gemeente om in 2035 CO2neutraal en in 2050 energieneutraal te zijn.
- Het grote aantal aanvragen in de maanden januari 2018 t/m mei 2019 bewijst dat de
duurzaamheidslening voorziet in een behoefte in de gemeente Nijkerk.
- Het betreft geen subsidie; het uitgeleende geld komt weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt
voor nieuwe leningen.
- De duurzaamheidslening kan ook aangevraagd worden om asbestdaken te vervangen.
- De duurzaamheidslening kan ook aangevraagd worden voor participatie in projecten van Zon op
Nijkerk.
Financiën
Aangezien het om een lening gaat (het geld wordt terugbetaald) zijn er geen kosten aan het voorstel verbonden.
De dekking wordt gedaan vanuit de algemene reserve.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Communicatie

Over de duurzaamheidslening wordt met enige regelmaat gecommuniceerd door de gemeente en ook via het
energieloket. Het grote aantal aanvragen bewijst dat deze mate van communicatie voor nu voldoende is.
Uitvoering
Na goedkeuring door de raad wordt het bedrag op de rekening courant bij de SVn gezet.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

de heer G. van Beek

de heer mr. drs. G.D. Renkema
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RAADSBESLUIT (gewijzigd)

Nummer:

2019-061

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 9 juli 2019 / 17 september 2019;

besluit:
1. Twee miljoen euro beschikbaar te stellen voor de duurzaamheidslening. Dit bedrag komt bovenop het
reeds in 2018 en 2019 beschikbaar gestelde bedrag van eveneens (opgeteld) twee miljoen euro.
2. Dit bedrag te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve.
3. De regeling in 2020 te evalueren en, indien nodig, aanvullend budget voor duurzaamheidsleningen te
overwegen. Dit in samenhang met het (nog op te stellen) uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d.26 september
2019,
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA
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