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Dit o n d e r w e r p hee f t be t r ekk i ng op raadsvoors te l 502136 

O n d e r w e r p : ve reenvoud ig i ng duu rzaamhe ids len ing 

De raad van de gemeen te Noordoos tpo lde r , in vergadering bijeen d.d. 16-10-2017, 
gehoord de be raads lag ingen , 

o v e r w e g e n d e da t 
1. de verordening aangeeft dat het energielabel van de woning met minimaal 1 

klasse moet worden verbeterd en dit aangetoond moet worden met een 
maatwerkadvies energiebesparing, 

van men ing da t 
1. de eis dat het energielabel van de woning minimaal een klasse moet verbeteren 

een belemmering kan vormen; 
2. dat elke duurzaamheidsmaatregel die een bewoner treft al een verbetering is; 
3. hierdoor tevens het maatwerkadvies energiebesparing niet meer nodig is, 
4. het verwijderen van genoemde eisen heeft ook als gevolg dat kosten worden 

bespaard en aanvragen vereenvoudigd worden; 

besluit de tekst in de Verordening als volgt gewijzigd vast te stellen: 

Artikel 1 Begrippen 
Deze verordening verstaat onder: 
(...) 
f. moatwcrkodviGS Gncrgicbesparing: oon advios dot voorafgaand oon het uitvoeren, 
plaatsen of aonbrcngcn van één of moor van do in artikel 5 lid 1 genoemde 
maatrogolon cn voorzioningon wordt opgesteld door een BRL 0500 gccGrtificcGrd 
bedrijf on gGccrtificGord advisour. 
grf. werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover 
noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, vermeerderd met 
de kosten van een moatwerkadvics onergicbGsparing, mogelijke legeskosten, 
bijkomende kosten voor het verkrijgen van de duurzaamheidslening en 
verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen 
tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. 
hr g . SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te 
Hoevelaken. 

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen 
1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend: 
a. energiebesparing door isolatie; 
b. energiebesparing bij ruimteverwarming of het verwarmen van tapwater; 
c. warmteterugwinning; 
d. binnenklimaatmaatregelen; 
e. energiezuinige gelijkstroompompen en -ventilatoren van minimaal energielabel A; 
f. duurzame opwekking en opslag van energie. 
2. Voor de duurzaamhoidsmaatregclen in dit artikol a tot cn mot o of oon combinatie is 
vereist dat daarmee het energielabel van de woning met minimaal één klasse wordt 
verbeterd. Dit wordt aangetoond met een maatwerkodvics onergiobcsporing. 
3. Het college kan nadere regels stellen over de in het eerste lid vermelde lijst van 



duurzaamheidmaatregelen. 

Artikel 6 De aanvraag 
Een aanvraag voor een duurzaamheidslening wordt bij het college ingediend op een 
daarvoor beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van: 
a. een kopie van hot moatwerkadvics cnergicbcsporing; 
a. een opsomming van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen; 
b. de werkelijke kosten op basis van offertes niet ouder dan zes maanden; 
c. een planning van de uitvoering van de werkzaamheden. 

Artikel 8 Afwijzen aanvraag 
Het college wijst een aanvraag af, indien: 
a. de aanvrager geen eigenaar-bewoner is; 
b. het revolverend fonds niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; 
c. de werkelijke kosten niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; 
d. de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500 of meer dan € 15.000 (inclusief 
BTW) 
e. de aanvraag wordt ingediend na het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen; 
f. er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet 
aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden 
voldaan; 
g. reeds eerder een duurzaamheidslening aan de aanvrager is verstrekt; 
h. uit het maatwerkadvies oncrgiebcsparing blijkt dat met het treffen van dc beoogde 
duurzaamhcidsmaatrogclcn hot energielabel van de woning niet met tenminste één 
klasse verbetert. 
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