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datum  20 december 2022 

behandeld door  K. Noij 

ons kenmerk  2022-0196384 

doorkiesnummer  14 078 

onderwerp  Stand van zaken 

Duurzaamheidslening  

 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Inleiding  
In januari 2022 heeft u de verordening Duurzaamheidslening vastgesteld. Eind april 
2022 is deze verordening in werking getreden. De Duurzaamheidslening is op dit 
moment ruim zeven maanden beschikbaar voor woningeigenaren in Papendrecht. 
Met deze brief willen wij u graag informeren over de stand van zaken van de 
Duurzaamheidslening en stilstaan bij de huidige ontwikkelingen. Deze brief gaat in 
op de stand van zaken van de Duurzaamheidslening tot 15 december 2022.  
 
Duurzaamheidslening 
De Duurzaamheidslening is in Papendrecht met brede instemming van de raad tot 
stand gekomen. De lening is bedoeld om het voor woningeigenaren financieel 
mogelijk te maken om energiebesparende en/of verduurzamende maatregelen toe te 
passen. Dit zorgt op de langere termijn voor lagere woonlasten voor de 
woningeigenaar en een prettiger verblijfsklimaat. Het draagt bovendien ook bij aan 
de energietransitie en sluit aan op de ambitie om als Papendrecht een 
energieneutrale gemeente in 2050 te zijn.   
 
Voor de uitvoering van de Duurzaamheidslening van de gemeente Papendrecht is in 
eerste instantie een budget van € 500.000,- beschikbaar gesteld. Dit budget is 
ondergebracht bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
(SVn). Het is daar ondergebracht in de vorm van een revolverend fonds. De 
Starterslening van de gemeente Papendrecht is ook ondergebracht bij de SVn. 
Daarnaast is er nog een bedrag van € 200.000,- bij SVn ondergebracht wat nog 
geen bestemming heeft. Tot op heden ervaren wij de samenwerking met SVn als erg 
prettig. Inwoners met vragen worden vriendelijk te woord gestaan en altijd zo 
spoedig mogelijk geholpen. 
 
Stand van zaken Duurzaamheidslening 
Tot 15 december 2022 zijn er 50 aanvragen voor een Duurzaamheidslening 
toegewezen met een totaalbedrag van € 499.296,-. Gemiddeld is het 
aanvraagbedrag € 9.986,- Er zijn 35 aanvragen gedaan voor zonnepanelen, 13 
aanvragen voor isolerende maatregelen en 8 aanvragen voor hybride 
warmtepompen en/of HR++ ketels. Deze drie zijn de populairste energiebesparende 
maatregelen binnen de Duurzaamheidslening. In totaal zijn er 69 maatregelen 
toegepast met behulp van de Duurzaamheidslening. We kunnen een toename in de  
 



 

 
 

aanvragen zien nu de winter is begonnen. In november en december is voor een 
totaalbedrag van € 172.797,- door ons toegewezen aan Duurzaamheidsleningen. Dit 
heeft er toe geleid dat het toereikingsplafond van het budget op 13 december 2022 
bereikt is en we aanvragen on hold moeten zetten.  
 
SVn werkt met flexibele budgetten waardoor budget van de ene naar de andere 
lening overgeheveld kan worden. Artikel 3 lid 4 van de Verordening 
Duurzaamheidslening geeft het college hiertoe bevoegdheid. We hebben het budget 
van de Duurzaamheidslening op 21 december 2022 verhoogd met € 200.000,-. Dit 
bedrag is hetgeen wat zonder bestemming ondergebracht bij SVn. Hiermee kunnen 
inwoners geholpen blijven worden en laten we ze niet in de kou staan.  
 
Huidige ontwikkelingen 
Waar de stijgende prijzen voor energie enerzijds een probleem vormen omdat niet 
iedereen deze stijgende prijzen kan betalen, zorgt het er anderzijds wel voor dat 
energiebesparing van groter belang wordt. Dat is bijvoorbeeld te merken aan de 
toenemende aanvragen in de koude wintermaanden. We zagen een piek ontstaan 
half oktober en november was een drukke maand. We merken ook dat andere 
doelgroepen dan woningeigenaren informeren naar de Duurzaamheidslening, zoals 
huurders of VvE's. Deze verwijzen wij door naar het Nationaal Warmtefonds. Sinds  
1 november 2022 kunnen huishoudens met een kleinere portemonnee daar een 
energiebespaarlening tegen 0% rente aanvragen.  
 
We merken dat de krapte op de arbeidsmarkt een terugkerend onderwerp is bij 
inwoners die bellen voor meer informatie. Er is soms onvoldoende mankracht om 
een offerte op te stellen bij bedrijven, de wachttijden tot uitvoering zijn lang en 
producten zijn niet altijd op voorraad. Hierdoor wordt er niet altijd gewerkt met lokale 
of regionale aanbieders maar komen aanbieders soms van verderaf. Toch zien we 
wel dat inwoners waar mogelijk met lokale of regionale aanbieders werken. Dit is 
overigens geen vereiste voor het toewijzen van de Duurzaamheidslening want elk 
verduurzaamd huis is er één.  
 
Hoe verder? 
Als het succes van de Duurzaamheidslening zo blijft voorzien wij dat een uitbreiding 
van het budget van de Duurzaamheidslening in het voorjaar van 2023 gewenst is. 
Wij zullen dit dan met een raadsvoorstel aan u voorleggen.   
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris,   de waarnemend burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems, MSc  mr. drs. A.M.M. Jetten  
 
 
 


