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Inleiding 

De regeling voor de duurzaamheidlening hernieuwbare energie Drenthe (zonnelening) is door u vast-

gesteld op 18 december 2013. Deze werd op 1 januari 2014 van kracht. Conform uw besluit evalueer-

den wij de uitvoering na een half jaar, waarover wij u informeerden in de brief van 2 juli 2014.  

 

In de Voorjaarsnota 2014 staat dat wij:  

- steeds meer toe willen naar het revolverend financieren van initiatieven die in de markt rendabel 

kunnen zijn; 

- als belangrijk onderdeel van onze energiestrategie ook het komende jaar doorgaan met het 

stimuleren van de productie van hernieuwbare energie; 

- via de campagne ‘Zon zoekt Drent’ en de zonnelening burgers stimuleren om zelf zonnestroom 

op te wekken en aan het eind van 2014 besluiten over een vervolg op de zonnelening. 

In de door u vastgestelde Begroting voor 2015 staat dat wij de inzet van middelen voor zonneleningen 

verdubbelen vanuit het bestaande budget van het Energieprogramma. Zie kader met begrotingstekst. 

 

De Energiestrategie Drenthe geeft de kaders aan richting een duurzame Drentse energiehuishouding in 2050. De uitwerking 

betreft eerst de doelen voor 2020. De afspraken tussen Rijk en IPO zijn verankerd in het landelijke energieakkoord
1
. De noor-

delijke energieagenda (SWITCH) is het antwoord op dat akkoord. In noordelijk verband willen we ten opzichte van de landelijke 

opgave een tandje bijzetten. De energietransitie van fossiel energiegebruik naar het gebruik van hernieuwbare energie vraagt 

een gezamenlijke aanpak van uitvoeringspartners. Met de in 2014 voorbereide vernieuwende aanpak geven we in onze rol als 

netwerkorganisatie een impuls aan samenwerking in Drenthe bij de realisatie van een duurzame energiehuishouding. Het 

hoofddoel is minder uitstoot van broeikasgassen, maar ook energieleveringszekerheid, zelfvoorziening en ruimtelijke en eco-

nomische ontwikkeling van Drenthe (nieuwe werkgelegenheid, energielandschappen, initiatieven van inwoners). 

Bij realisatie van windenergieprojecten is de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe het vertrekpunt en het regieplan voor realisatie 

van 285,5 MW windenergie voeren we uit. We zetten ons onverminderd in voor de productie van andere hernieuwbare energie 

zoals zonnestroom, groen gas en bodemenergie. 

We zetten het stimuleren van zonne-energie voort met de campagne Zon zoekt Drent. Met bestaande middelen verdubbelen 

we het budget voor zonneleningen via programma 8.  

 

Uit de u toegezonden evaluatie van 1 juli 2014 bleek het succes van de regeling. De financiering en 

risicodekking zijn nader verkend in de voor u ter inzage gelegde notitie Financiën duurzaamheids-

lening hernieuwbare energie (zonnelening) Drenthe. De conclusie is dat het risico lager is dan eerder 

was aangenomen, zodat een veel grotere leensom mogelijk is zonder inzet van extra middelen voor 

risicodekking. Uit de evaluatie blijkt dat een robuustere omvang van minstens € 5 tot € 10 miljoen ge-

wenst is om via de revolverende werking maandelijks nieuwe leningen af te kunnen sluiten in een 

gemeente.  

Bij de vaststelling van de regeling werd de wens uitgesproken dat gemeenten ook bijdragen. Naar 

aanleiding van de evaluatie berichtten wij de gemeenten op 3 juli 2014 dat wij de uitvoering met ver-

dubbelde inzet willen vervolgen als cofinanciering door gemeenten plaatsvindt. Uit de reacties blijkt 

dat gemeenten merendeels financiële deelname aan de zonnelening overwegen of zich inzetten via 

een eigen regeling voor energiemaatregelen. Eventuele extra financiële inzet van gemeenten zou in 

de Voorjaarsnota van 2015 per gemeente aan de orde kunnen komen.  

 

Als gevolg van het voorgaande leggen wij nu ten behoeve van het vervolg van de uitvoering aan u 

voor ons voorstel voor aanpassing van de regeling, de risicodekking en het subsidieplafond.  

                                                      
1 Energieakkoord voor duurzame groei, 6 september 2013 
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Advies  

1. De aangepaste Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie Drenthe 

(‘zonnelening’) vaststellen. 

2. Het besluit van 18 december 2013 herzien en het financiële risico voor de uitvoering van de 

Duurzaamheidslening hernieuwbare energie Drenthe (‘zonnelening’) vaststellen op 15%.  

3. Het maximum van de leensom voor de periode vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 

2019 vaststellen op € 10 miljoen, met als risicodekking de bestaande reserve.  

Beoogd effect 

- Voldoen aan de vraag naar zonneleningen door particuliere woningbezitters en sterkere  

samenwerking met gemeenten daarbij. 

- Versnelling van de groei van de installatie van zonnepanelen (zonnestroom), zonneboilers 

(zonnewarmte) en overige systemen voor het opwekken van zonne-energie door particuliere 

woningeigenaren.  

- Extra werkgelegenheid in de installatiebranche en toename van bewustzijn over en verminde-

ring van het gebruik van gas en (grijze) elektriciteit door huishoudens, verhoging van de produc-

tie van hernieuwbare energie, afname van uitstoot van broeikasgassen. 

Argumenten 

1. De regeling loopt goed en met enkele aanpassingen kan deze verder verbeterd worden. 

Wij stellen voor de uitvoering van de zonnelening in 2015 voort te zetten, zo veel mogelijk in samen-

werking met gemeenten. Er is aanleiding tot enkele technische aanpassingen (zie toelichting). De 

regeling is gericht op de productie van zonne-energie door particuliere woningbezitters en kan later 

eventueel uitgebreid worden met andere maatregelen. In dit kader is van belang dat in het kader van 

de noordelijke energie-agenda (SWITCH) de financiering van energiemaatregelen in de gebouwde 

omgeving onderzocht wordt. In afwachting van eventuele nieuwe regelingen is het zinvol deze suc-

cesvolle regeling voort te zetten.  

 

2. Uit de analyse van het financiële risico blijkt dat het risico laag is. 

Bij het vaststellen van de regeling is het risico gesteld op 100%. In de voor u ter inzage gelegde notitie 

over de financiën staat dat het risico laag is en gesteld kan worden op 15%. Deze risico-inschatting is 

gemaakt op basis van een toetsing op de volgende onderwerpen: afspraken en procedures, krediet-

toets, rendement en kengetallen historie afboekingen. U besloot eerder tot volledige risicodekking en 

dat kan nu herzien worden op grond van de opgedane ervaringen ten aanzien van het risico van zon-

neleningen. Zie ook de financiële paragraaf van deze beleidsbrief.  

 

3.1. De omvang van de eerder gestorte middelen vanuit het Energieprogramma 2012-2015 aan de 

Reserve opvang revolverend financieren is voldoende voor de benodigde risicodekking.  

De Reserve opvang revolverend financieren is een bestemmingsreserve voor het dekken van risico’s 

als gevolg van revolverend financieren. Deze reserve is gevormd door onder andere een storting uit 

het Energieprogramma. Uit deze dotatie en het lage risico volgt dat het mogelijk is de leensom te ver-

hogen tot maximaal € 10 miljoen, zonder een extra beslag op de middelen voor risicodekking. Additio-

nele inzet vanuit het Energieprogramma is niet wenselijk vanuit programmatisch oogpunt.  
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3.2 Verhoging van het beschikbare budget stimuleert tot cofinanciering. 

U gaf bij de vaststelling van de regeling aan dat medefinanciering door gemeenten gewenst is en wij 

gaan daarom uit van 50:50 cofinanciering. Wij willen onze bijdrage per gemeente verhogen, als de 

gemeente daartoe ook bereid is. Het budget dat gemeenten inzetten voor het stimuleren van de ener-

giemaatregelen in de gebouwde omgeving via een gemeentelijke regeling, wordt daarbij beschouwd 

als cofinanciering. Evenals in 2014 wordt de provinciale bijdrage over de gemeenten verdeeld met het 

inwonertal als verdeelsleutel, als de cofinanciering van de gemeente tenminste hetzelfde bedrag is. 

Dit betekent ook dat er geen provinciale bijdrage is als een gemeente niet bijdraagt.  

 

3.3 Het subsidieplafond kan de komende jaren stapsgewijs worden verhoogd. 

De huidige maximale leensom is € 1,2 miljoen. Het is het subsidieplafond dat is ingesteld per 1 januari 

2014. Een nieuwe prikkel voor gemeenten, particulieren en de markt is nodig door in 2015 maximaal 

€ 5 miljoen ter beschikking te stellen voor zonneleningen. De uitvoering van de zonnelening willen wij 

vervolgen tot 2020. Bij succesvolle realisatie kan in die periode het budget voor zonneleningen in sa-

menwerking met gemeenten stapsgewijs worden verhoogd. Als het maximum van € 10 miljoen niet 

toereikend is, zullen wij u later zo nodig voorstellen de provinciale bijdrage te verhogen en een extra 

storting te doen in de reserve. Binnen de kaders van uw besluitvorming stellen wij telkens een nieuw 

subsidieplafond per gemeente afzonderlijk vast, afhankelijk van het besluit per gemeente over cofi-

nanciering. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 

- Voorbereiding uitvoering zonnelening 2015:     najaar 2014 

- Besluitvorming over aangepast uitvoeringsbesluit:   28 januari 2015   

- Start communicatiecampagne Zon zoekt Drent 2015:   1 maart 2015 

- Evaluatie uitputting budget:      1 juli 2015      

Financiën 

U hebt op 19 december 2012 het Drentse Kader voor revolverend financieren vastgesteld. In dit kader 

is het uitgangspunt dat de uitgezette middelen weer geheel worden terugbetaald en opnieuw kunnen 

worden ingezet. De zonnelening past binnen dit kader. Volgens het vastgestelde kader wordt ten be-

hoeve van risicobeheersing vanuit de exploitatie minimaal 10% gestort in de Reserve opvang revolve-

rend financieren. U hebt op 18 december 2013 bij de vaststelling van de regeling voor de zonnelening 

ingestemd met een volledige storting (100% risicoafdekking) in de Reserve opvang revolverende mid-

delen. Uit de nadere analyse van de risico’s volgt dat volstaan kan worden met 15% dekking in plaats 

van de eerder door uw Staten vastgestelde 100% dekking (zie de ter inzage gelegde notitie Financi-

en). Wij stellen u daarom in deze beleidsbrief voor het eerder genomen besluit te herzien en het risi-

coprofiel van deze lening vast te stellen op laag, zijnde 15%.  

Bij het vaststellen van de 1
e
 Bestuursrapportage 2014 is in het kader van de zonnelening € 1,2 miljoen 

toegevoegd aan de Reserve opvang revolverende middelen. Later heeft in de 1
e
 Financiële actualisa-

tie 2014 nog een aanvullende storting plaatsgevonden van € 365.245,--. Wij stellen u voor deze totale 

storting te gebruiken als dekking voor risico’s van de uitvoering van de regeling voor de zonnelening 

voor de periode vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019. Uitgaande van een risico-

inschatting van 15%, kan met de reeds gestorte middelen vanuit het Energieprogramma voor het dek-

ken van dat uitleenrisico (ruim € 1,5 miljoen) voor in totaal € 10 miljoen aan leningen verstrekt worden. 

Uit de rapportages van Stichting Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) wordt duidelijk hoe 

de processen verlopen en de risico’s worden beheerst.  
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Er vindt een jaarlijkse risicobeoordeling plaats en op basis daarvan wordt aan u zo nodig een voorstel 

gedaan voor wijziging van het percentage voor het afdekken van risico’s.  

In eerste instantie kan het subsidieplafond voor 2015 gesteld worden op € 5 miljoen en later eventueel 

worden verhoogd tot maximaal € 10 miljoen, afhankelijk van de deelname van gemeenten. 

 

Er zijn verder alleen uitvoeringskosten voor het in mandaat behandelen van aanvragen door het SNN 

namens de provincie Drenthe. Deze kosten zijn voor 2015 geraamd op € 80.000,-- en worden gedekt 

met het bestaande budget van het Energieprogramma. Er zijn geen uitvoeringskosten van SVn want 

die worden gedekt via het beheerpercentage van 0,5 over de uitstaande leningen.  

Europese context 

Het betreft uiteraard de realisatie van de Europese energiedoelstellingen en in het verlengde daarvan 

de afspraken die door het IPO gemaakt zijn met het Rijk en in het nationale energieakkoord. Volledig-

heidshalve vermelden wij nog dat bij steun aan particulieren er geen sprake is van staatssteun. 

Monitoring en evaluatie 

Het SNN rapporteert periodiek over het bestede budget, de geplaatste capaciteit van de installaties en 

het aantal afgewezen aanvragen.  

De uitputting wordt halverwege 2015 geëvalueerd en de leensom wordt door onze Staten indien nodig 

verhoogd binnen de kaders van dit besluit. 

De aanleg van installaties leidt tot hogere productie van duurzame energie en tot verlaging van de 

uitstoot van CO2. De stand van zaken van de realisatie is zichtbaar in de jaarlijkse CBS-monitor en wij 

rapporteren periodiek over het doelbereik in de energiebalansen van Drenthe.  

Extern betrokkenen 

Particulieren 

Installateurs 

Gemeenten 

Stichting Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten  

Samenwerkingsverband Noord-Nederland 

Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe 

Communicatie  

Het nieuwe subsidieplafond wordt actief bekendgemaakt via de gebruikelijke kanalen.  

Subsidieplafond en aangepaste regeling worden gepubliceerd in een Provinciaal Blad.  

In het voorjaar vindt weer actieve communicatie plaats via de Zon zoekt Drent-campagne, die in onze 

opdracht en in samenwerking met gemeenten plaats zal vinden.  

 

Bijlagen  

1. Wijzigingen regeling duurzaamheidslening hernieuwbare energie Drenthe (‘zonnelening’). 
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Ter inzage in kamer C0.39 

1. Notitie Financiën zonnelening 

2. Uitgevoerde actiepunten zonnelening 

3. Aanvullende overeenkomst SVn 

 

 

Assen, 11 december 2014 

Kenmerk: 50/3.6/2014006998 

 

 

Gedeputeerde staten van Drenthe, 

 

J. Tichelaar, voorzitter 

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 

 

 

coll. 
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Toelichting op aanpassing van de regeling 

Uit de evaluatie volgt de voorgestelde beperking van de termijn waarin budget wordt gereserveerd 

voor aanvragers tot drie maanden, door de toevoeging van artikel 11.3. Dit is van belang om te 

vermijden dat gereserveerd en niet gebruikt budget onnodig lang ongebruikt beschikbaar blijft, 

terwijl er wachtende gegadigden zijn. 

Verder is er in artikel 11.1 volledigheidshalve een verwijzing toegevoegd naar de aanvullende 

overeenkomst met SVn over de uitvoering van de zonnelening. Die overeenkomst is van belang 

om de financiële afspraken nader vast te leggen, zoals de uiterste terugbetaaldatum van 31 mei 

2030. 

Aan artikel 15 is een overgangsbepaling toegevoegd.  

Met ingang van 1 januari 2015 is er geen sprake meer van een hypothecaire financiering, maar 

van ‘consumptieve toetsing’ bij het verstrekken van leningen conform de Wet financieel toezicht. 

In verband daarmee moeten enkele bepalingen aangepast worden. 

 

Toelichting op de cofinanciering per gemeente 

 

 

Voorbeelden: 

 

Gemeente A heeft een gemeentelijke regeling voor het stimuleren van energiemaatregelen in de 

gebouwde omgeving met een subsidieplafond van € 100.000,--. De provincie zal bij deze ge-

meente de 'zonnelening' beschikbaar stellen met een subsidieplafond van maximaal € 100.000,-- 

(of lager, indien de verdeling naar rato van het inwoneraantal een lager bedrag oplevert). 

 

Gemeente B heeft geen eigen regeling, maar wil graag meedoen met de zonnelening en stelt een 

budget van € 50.000,-- beschikbaar. De provincie stelt bij deze gemeente een zonnelening be-

schikbaar van eveneens € 50.000,-- (of lager, indien de verdeling naar rato van het inwoneraantal 

een lager bedrag oplevert). 

 

Gemeente C heeft nog geen extra budget beschikbaar gesteld. De provincie zal in 2015 of later 

pas een bijdrage voor zonneleningen in deze gemeente beschikbaar stellen, nadat alsnog door 

de gemeente besloten is eigen budget beschikbaar te stellen. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 11 december 2014, kenmerk 

50/3.6/2014006998; 

 

overwegende dat: 

1. uitvoering wordt gegeven aan de Energiestrategie van de provincie Drenthe; 

2. het gewenst is om bewustwording over energie en duurzame energieopwekking bij particuliere 

woningeigenaren en daarmee werkgelegenheid in de installatiebranche te stimuleren; 

3. uit de evaluatie van de uitvoering van de ‘zonnelening’ blijkt dat de regeling succesvol is, in een 

duidelijke behoefte voorziet en op enkele onderdelen aanpassing behoeft; 

4. uit de analyse van het financiële risico blijkt dat het risico voor de provincie minimaal is; 

 

gelet op artikel 143 van de Provinciewet; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

I. de dekking van het financiële risico voor zonneleningen via de Reserve opvang revolverende 

middelen vast te stellen op 15% van de leensom; 

 

II. het maximum van de leensom voor de periode vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 

2019 vast te stellen op € 10 miljoen, op basis van het risicopercentage van 15 en risicodekking 

met de bestaande reserve; 

 

III. de reeds gestorte bijdrage in de Reserve opvang revolverende middelen aan te merken als de 

dekking voor de totale leensom van zonneleningen; 

 

IV. het op 18 december 2013 vastgestelde Uitvoeringsbesluit subsidie Duurzaamheidslening her-

nieuwbare energie (‘zonnelening’), dat is gepubliceerd in Provinciaal Blad 2013, nummer 63, als 

volgt te wijzigen. 

 

a. In de titel “uitvoeringsbesluit” schrappen en “subsidie” wijzigen in “Subsidieverordening”. 

b. In artikel 1.f “kennisgeving” vervangen door: “ontvangst van de getekende offerte van SVn”. 

c. In artikel 7, eerste lid, sub a, toevoegen na zonneboiler: “en overige duurzame technieken” 

d. Artikel 7, tweede lid: “Geen” vervangen door “Niet". 

e. In artikel 10.d. na “Gedeputeerde Staten” invoegen: “door SVn geen positieve krediettoets 

van de aanvrager is afgegeven.” De opsomming daarna, startend met “de aanvrager” en 

eindigend met “verklaard” wordt verwijderd. 

f. In artikel 11.1 na “SVn” toevoegen de volgende zinsnede: “en de op 9 december 2014 

gesloten Aanvullende overeenkomst van geldlening voor de zonnelening”.   

g. Artikel 11.2: op de tekst na “Op de lening zijn van toepassing:” volgt een nieuwe opsomming, 

luidende: “‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, 

‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en 

Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toekennen van de 

subsidie zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de 

Samenwerkings-/Deelnemingsovereenkomst tussen de Provincie Drenthe en de SVn dan 
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wel door de SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst 

van geldlening.” 

 De oude opsomming wordt geschrapt. 

h. Aan artikel 11 een derde lid toevoegen luidende:  

 “3. Indien een aanvrager verzuimt binnen drie kalendermaanden, gerekend vanaf de datum 

vermeld op de kennisgeving, de leningovereenkomst met SVn te ondertekenen, wordt de 

kennisgeving na deze drie maanden ingetrokken en vervalt de ingediende aanvraag tot 

subsidie.” 

i. De titel van artikel 15 wordt vervangen door: “Afkondiging, inwerkingtreding en 

overgangsrecht”. 

 Aan artikel 15 wordt een lid toegevoegd. De bestaande tekst wordt vernummerd tot lid 1 en 

hierin wordt “uitvoeringsbesluit” gewijzigd in “subsidieverordening” en het nieuwe lid 2 luidt: 

“Op subsidies, die voor inwerkingtreding van deze verordening zijn aangevraagd of verleend, 

blijft het recht zoals dit gold voor dat tijdstip van toepassing.”  

j. Bepalen dat deze wijzigingen in werking treden op de dag na plaatsing in het Provinciaal 

Blad. 

 

 

Assen, 28 januari 2015 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

      , griffier      , voorzitter 

 

coll. 

 



SUBSIDIEVERORDENING ‘DUURZAAMHEIDSLENING HERNIEUWBARE ENERGIE’  
(‘zonnelening’)  

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 
 

a. ASV: de Algemene subsidieverordening Drenthe 2012 (citeertitel); 
b. aanvrager: natuurlijk persoon met het adres in de provincie Drenthe; 
c. lening: een Duurzaamheidslening, die, na toewijzing door Gedeputeerde Staten van de 

provincie Drenthe, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de 
financiering van de door de provincie aanvaarde subsidiabele activiteiten. 

d. subsidie: subsidie in de vorm van een lening waarop rentekorting wordt verleend;  
e. kennisgeving: brief aan de aanvrager van de subsidie, waarin de aanvrager voorlopig op de 

hoogte wordt gesteld van de positieve uitkomsten van de subsidieaanvraag, onder 
voorbehoud van de uitkomsten van artikel 10, lid d. 

f. marktconforme interestvoet: de interestvoet, overeenkomend met de op het moment van 
ontvangst van de getekende offerte van SVn gepubliceerde 10- of 15-jaarstarief van het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, afhankelijk van de omvang en 
looptijd van de lening (www.svn.nl/producten/Paginas/Rentetarieven.aspx). 

g. SVn: de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te 
Hoevelaken, die op aanwijzing van de provincie een lening kan verstrekken. 

h. zonneboiler: systeem van collector, terugloopvat, boilervat en verbindingsleidingen eventueel 
in combinatie met één of meerdere pompen. De zonneboiler omvat geen laag termperatuur 
afgiftesysteem voor ruimteverwarming, zoals bijvoorbeeld vloerverwarming. 

i. zonne-energie: energie opgewekt door zonnepanelen of zonneboilers 
j. overige duurzame technieken: technieken gericht op de winning van directe zonne-energie. 

 
 
Artikel 2 Doel 
Dit subsidiebesluit heeft als doel het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen en zonneboilers bij 
woningen. 
 

Artikel 3 Subsidiabele activiteit 

Gedeputeerde Staten kunnen een aanvrager een subsidie verstrekken voor: 
1. het installeren en aanschaffen van zonnepanelen, zonneboilers en/of overige duurzame 

technieken op of nabij de woning in eigendom van de aanvrager; 
2. het verkrijgen van een lening; 
3. Gedeputeerde Staten kunnen in een nader besluit aangeven aan welke voorwaarden de 

zonnepanelen dienen te voldoen. 
 

Artikel 4 Subsidieplafond 

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast. 
 

Artikel 5 Subsidieaanvraag en verdeelsystematiek 

1. Een aanvraag kan worden ingediend door inzending van een daartoe door Gedeputeerde Staten 
vastgesteld formulier. Het formulier vermeldt welke bijlagen bij de aanvraag dienen te worden 
overlegd. 

2. Bij de aanvraag wordt in elk geval een nog niet voor akkoord getekende offerte, voor het uitvoeren 
van de maatregelen door een deskundig vakbedrijf, ter onderbouwing van de kosten, 
meegestuurd. 

3. In afwijking van artikel 1, onder b, kan subsidie worden aangevraagd indien een aanvrager een 
voorlopig koopcontract heeft voor een woning op een perceel gelegen in de provincie Drenthe. 

http://www.svn.nl/producten/Paginas/Rentetarieven.aspx


4. Er wordt op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvraag besloten, met dien verstande 
dat wanneer de aanvrager met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de 
gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling is ontvangen, met 
betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt. 

5. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het 
subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen 
vastgesteld door middel van loting.  

 

Subsidieverstrekking 

 

Artikel 6 Criteria 

Subsidie kan slechts worden verstrekt indien: 
1. De aanvrager eigenaar is van de woning waarop of waarbij de zonnepanelen en/of zonneboiler(s) 

en/of overige duurzame technieken geplaatst worden; 
2. De zonnepanelen zijn voorzien van een TÜV-ID certificaat. 
 

Artikel 7 Subsidiabele kosten  

1. Subsidiabele kosten zijn : 
a. de in redelijkheid te maken kosten voor installatie van de zonnepanelen en/of zonneboiler en 

overige duurzame technieken; 
b. de kosten voor aanschaf van de zonnepanelen, zonneboiler en/of overige duurzame 

technieken; 
c. bijkomende kosten voor het verkrijgen van de lening. 

2. Niet-subsidiabele kosten zijn de kosten van activiteiten en/of maatregelen waartoe al 
verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de aanvraag. 

 

Artikel 8 Bepalingen omtrent de hoogte van de subsidie 

De subsidie in de vorm van de lening is niet hoger dan maximaal de subsidiabele kosten met een 
minimum leenbedrag van € 2.500,-- en een maximum leenbedrag van € 7.500,--  per aanvrager met 
een looptijd van 10 jaar. De rente op de lening bedraagt de marktconforme interestvoet van een lening 
minus maximaal een korting van 3% met een minimum interestvoet van 0,5%. 
 

Artikel 9 Cumulatie 

Voor zover in de subsidiabele kosten Europese, nationale, provinciale of gemeentelijke subsidies, 
gericht op opwekking van zonne-energie, zijn of worden verleend, wordt het leenbedrag als bedoeld in 
artikel 8 verminderd met het totale bedrag van voornoemde subsidies. 
 

Artikel 10 Weigeringsgronden 

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie geweigerd indien: 

a. de uit te voeren activiteiten niet in overeenstemming zijn met het doel van deze regeling; 
b. een aanvrager een voorlopig koopcontract heeft voor een woning op een perceel gelegen in 

de provincie Drenthe, de aanvrager in dat geval verzuimt binnen zes maanden na aanvraag 
van de subsidie een kopie van de ondertekende notariële transportakte of van het bewijs van 
bijwerking kadastrale registratie (verkrijger) van het Kadaster te overleggen; 

c. de subsidiabele kosten minder dan € 2.500,-- bedragen. 
d. naar oordeel vandoor Gedeputeerde Staten is vastgesteld dat door SVn geen positieve 

krediettoets van de aanvrager is afgegeven. 
- . 

 



Artikel 11 Voorwaarden 

1. Op het verstrekken van de leningen krachtens dit besluit zijn van toepassing de bepalingen uit de 
op 15 december 2009 gesloten Samenwerkings-/Deelnemingsovereenkomst tussen provincie 
Drenthe en SVn en de op 29 december 2014 gesloten  Aanvullende overeenkomst van geldlening 
voor de zonnelening. 

2. SVn verstrekt en beheert de (toegekende) lening. Op de lening zijn van toepassing: 
‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, 
‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en 
Algemene Bepalingen voor geldleningen’ , zoals die op het moment van toekennen van de 
subsidie zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de 
Samenwerkings- /Deelnemingsovereenkomst tussen de Provincie Drenthe en SVn danwel door 
SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening. 

3. Indien een aanvrager verzuimt binnen drie kalendermaanden, gerekend vanaf de datum vermeld 
op de kennisgeving, de leningovereenkomst met SVn te ondertekenen, wordt de kennisgeving na 
deze drie maanden ingetrokken en vervalt de ingediende aanvraag tot subsidie. 

 

Artikel 12 Verplichtingen aanvrager 

De subsidieontvanger dient ten minste vijf jaar na de vaststelling van de subsidie haar administratie 
ten aanzien van de subsidie te bewaren en toegankelijk te houden.  
 

Subsidievaststelling 

 

Artikel 13 Vaststelling subsidiebedrag 

De subsidie wordt op grond van artikel 20, eerste lid sub b, en tweede lid van de ASV,vastgesteld. 
 

Artikel 14 Toezicht 

1. Ten behoeve van de uitvoering van dit besluit  kunnen toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 
van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen.  

2. De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van de in 
of krachtens de Algemene wet bestuursrecht en in of krachtens dit besluit gegeven voorschriften. 

 

Artikel 15  Afkondiging, inwerkingtreding en overgangsrecht 

1. Deze subsidieverordening wordt geplaatst in het Provinciaal Blad en treedt in werking de eerste 
dag na plaatsing.  

1.2. Op subsidies, die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn aangevraagd of verleend, 
blijft het recht zoals dit gold voor dat tijdstip van toepassing. 

 
 


