
 

   

 

MOTIE 
Revolverend fonds ten behoeve van het isoleren van woningen 

 

De gemeenteraad van Papendrecht, in vergadering bijeen op 1 juli 2021, behandelend het agendapunt 
15 Transitievisie warmte 2021, 

 

Overwegende dat: 

• de eerste stap bij de energie- en de warmtestrategie, het besparen van energie moet zijn; 
• om de energie- en warmtestrategie te laten slagen, veel woningen in Papendrecht beter 

geïsoleerd moeten worden; 
• uit onderzoek blijkt dat ongeveer 50% van de woningen niet of nauwelijks zijn geïsoleerd; 
• de rijksoverheid stapsgewijs de gasprijs kunstmatig verhoogt om energiebesparing te stimuleren; 
• het voor een aantal inwoners lastig is om het isoleren van hun particuliere woning te bekostigen; 
• de meeste energiebesparende maatregelingen binnen 15 jaar kunnen worden terugverdiend 

met een lagere energierekening. 
 

 

Van mening zijnde dat: 

• zonder het isoleren van particuliere woningen de energiestrategie en warmtestrategie niet 
haalbaar zijn; 

• zonder extra stimuleringsmaatregelingen het isoleren van woningen slecht op gang komt; 
• iedere inwoner van Papendrecht de mogelijkheid moet hebben om zijn of haar woning te 

isoleren met maatregelen die binnen 15 jaar de investering terugverdienen;  
• het Rijk (nog) geen instrumenten heeft ontwikkeld om een aantrekkelijke lening met lange 

looptijd af te sluiten voor het bekostigen van energiebesparing en verduurzaming van 
particuliere woningbezitters; 

• door het aanbieden door de gemeente van een aantrekkelijke lening, die met de 
energiebesparing in 15 jaar kan worden afgelost, er een extra impuls wordt gegeven aan 
energiebesparing en verduurzaming van woningen in Papendrecht. 
 

 

Verzoekt het college / spreekt uit dat: 

• Na onderzoek naar het benodigde geld een revolverend duurzaamheidsfonds op te zetten; 
• vanuit dat fonds inwoners van Papendrecht een gunstige lening te verstrekken met een 

maximale looptijd van 15 jaar voor het isoleren van huizen, die binnen die termijn kan worden 
terugverdiend; 

• aan de gemeenteraad een raadsvoorstel hieromtrent voor te leggen, uiterlijk 31 december 2021. 
 

 



En gaat over tot de orde van de dag. 
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