Amendement duurzaamheidslening
De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 25 september 2018,
behandelend raadsnota ‘starters-, duurzaamheids- en blijverslening SVn’,
overwegende dat:
 de raad eerder al heeft aangegeven de duurzaamheidslening als een belangrijk
instrument te zien om Oosterhouters in staat te stellen duurzaamheidsmaatregelen te
treffen;
 verduurzaming van de woningvoorraad in de breedste zin van het woord bezien moet
worden (energiebesparing (waaronder isolatie), energieopwekking en gasloos maken);
 het college voorstelt om de duurzaamheidslening te beperken tot enkel isolerende
maatregelen;
 het stimuleren van alleen isolerende maatregelen te beperkt is en dat er ruimte moet zijn
voor innovatieve technieken om woningen te verduurzamen en gasloos te maken;
 het stimuleren van energieopwekkende maatregelen (zoals zonnepanelen) voor
woningen die al duurzaam zijn (beschikken over een voorlopig of definitief energielabel A
of B) mogelijk moet zijn;
 het stimuleren van energieopwekkende maatregelen (zoals zonnepanelen) voor
woningen die niet beschikken over een voorlopig of definitief energielabel A of B enkel
mogelijk zou moeten zijn in combinatie met energiebesparende maatregelen;
 de voorgestelde verlaging van het maximale leenbedrag van € 25.000 naar € 10.000
weliswaar zorgt dat er meer burgers gebruik van kunnen maken, maar dat dit
onvoldoende kan zijn voor een totale verduurzaming,
besluit:
De raadsnota vast te stellen met dien verstande dat de verordening “Duurzaamheidslening
2018” als volgt wordt gewijzigd:
1. De tekst van artikel 2, lid 3 wordt geschrapt en vervangen door: “Tot de maatregelen die
voor een lening in aanmerking komen worden gerekend: energiebesparing (waaronder
isoleren), gasloos maken van de woning en energieopwekking.”
2. De tekst van artikel 2, lid 4 wordt geschrapt en vervangen door:
“a. Energiebesparende maatregelen en/of het gasloos maken van de woning voor
100% in aanmerking komen voor een lening.
b. Energieopwekkende en energiebesparende maatregelen voor 100% in aanmerking
komen voor een lening indien zowel energieopwekkende en energiebesparende
maatregelen gelijktijdig getroffen worden.
c. Energieopwekkende maatregelen voor 100% in aanmerking komen voor een lening
indien de woning reeds over een voorlopig of definitief energielabel A of B beschikt.
d. Het totale leenbedrag minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 inclusief BTW
bedraagt waarbij geldt dat het bedrag voor zonnepanelen maximaal € 10.000 inclusief
BTW mag bedragen.”
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