Bijlage Statenmededeling
Overzicht instrumenten verduurzaming particuliere w
oning v 070617
Instrument

Aard

Energieloketten

Proces

Buurkracht /
Hoom

Proces

Rijkssubsidie
energiebesparing
eigen huis
(uitgeput voor
particulier, nog
wel mogelijk voor
VVE’s)

Subsidie

Inhoudelijk / Voorwaarden
consument
Samenwerking van lokale partijen om
woningeigenaren te informeren en
ontzorgen bij het treffen van
maatregelen
Project waarbij Enpuls de buurten in
gaat om verduurzamingsmogelijkheden
voor de eigen woning in kaart te
brengen en eigenaren te
enthousiasmeren
Woningeigenaar / VVE krijgt 20%
subsidie indien men minimaal 2
maatregelen laat uitvoeren.
Maatregelen cf NEF (zie onder)
Advies voor VVE ook subsidiabel

Rijkssubsidie
ISDE voor
installaties zoals
warmtepompen,
zonneboilers

Subsidie

De Investeringssubsidie duurzame
energie (ISDE) geeft een
tegemoetkoming krijgen voor de
aanschaf van zonneboilers,
warmtepompen, biomassaketels en
pelletkachels. De regeling is voor zowel
particulieren als zakelijke gebruikers.

Het Nationale
Energiebespaarfo
nds (NEF) dat
een energielening
aanbiedt

Laagrent
ende
lening
gecentra
liseerd

Vaste voorwaarden NEF
Rente NEF = ca 2,6%
Rente tot 0% (Breda)
Rente voordeel 1% Overijssel / Drenthe
NEF bedient ook VVE’s

Duurzaamheidsle
ningen van 15
gemeenten in
Brabant
(bijlage)

Laagrent
ende
lening
lokaal

15 gemeenten in Brabant kennen een
eigen lening voor hun burgers.
Alle genoemde regelingen lopen via de
SvN.
Rente 1,6 %
Geen VVE’s
Leeftijdslimtiet = 75 jaar

Uitvoeringskosten

Effecten

Via lokale
overheden en
bijdrage VNG

Aantal eigenaren dat
maatregelen treft blijft
achter bij de
verwachting.
Zaak van lange adem.
Na startfase groeit
animo

Gefinancierd door
Enexis / Alliander

Dit is een
subsidieregeling van
het ministerie van
Binnenlandse
Zaken. De
Rijksdienst voor
Ondernemend
Nederland is
verantwoordelijk
voor de uitvoering.
ISDE is een
subsidieregeling van
het ministerie van
Economische
Zaken. De
Rijksdienst voor
Ondernemend
Nederland is
verantwoordelijk
voor de uitvoering.
Worden gedragen
door Rijk
Betere voorwaarden
voor inwoners
worden betaald
middels een
subsidie aan het
NEF
Beheervergoeding
0,5% over uitstaand
bedrag
Interne kosten
relatief groot: maken
dossier, verordening
en inhoudelijke
toetsing aan
voorwaarden

Subsidieregeling voor
particulieren zeer snel
uitgeput.
Belangstelling VVE’s
trekt aan
In Brabant 1.250
aanvragen (cijfers
2017)
Loopt gestaag.

Resultaten Brabant
aantal leningen en
geleend bedrag*)

2015

2016

153

341

€ 1.732.215 € 4.807.982

Per gemeente enkele
10 tallen leningen per
jaar
Resultaten Brabant
aantal leningen en
geleend bedrag*)

2015

2016

214

142

€ 1.646.143 € 1.189.367

Zonnepanelen
regeling Zuidoost
Brabant (in
voorbereiding)

Partnerships
Energiefonds
Extra capaciteit

Krediet

De 21 gemeenten die samenwerken in
de Metropool Regio Eindhoven (MRE)
willen 7.500 koopwoningen in een
relatief korte periode aan zonnepanelen
helpen..
De inwoners die meedoen, moeten de
kosten over een aantal jaren
terugbetalen. Feitelijk schiet de
gemeente het geld voor.
De meeste gemeenten hebben
aangegeven mee te willen doen. Medio
juni is er zicht op wie instappen."
Extra ontwikkelcapaciteit (2fte) voor
lokale projecten ter versterking van
duurzaamheid, bijvoorbeeld esco’s

0,5 fte / jaar per
gemeente
Bij gemeenten

Het fonds draagt
met smart capital bij
aan verduurzaming
van de energievoorziening in
Brabant (gemeten in
CO2-reductie per
geïnvesteerde euro)

Nog niet gestart
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*) Cijfers uit Nationale klimaatmonitor, niet allegemeenten hebben gegevens doorgegeven waardoor
cijfers kunnen afwijken van de werkelijkheid

