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Inleiding 

a. Algemeen 
Door gewijzigde landelijke regels is een technische aanpassing van de Subsidieverordening 
Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) nodig. De eenmalige afsluitkosten mogen 
niet meer in rekening worden gebracht. Verder is er bij de vorige aanpassing van de zonnelening 
verzuimd enkele kleine technische aanpassingen door te voeren en dat kan tegelijk gecorrigeerd 
worden.  

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 
d. Participatie 
Op 1 december 2015 is in het Drentse Energie en Klimaat Overleg (DEKO) van de Vereniging Drentse 
Gemeenten informatie verstrekt over de wijziging door de afschaffing van afsluitkosten, want de 
regeling wordt samen met gemeenten uitgevoerd.  
Verder vond overleg plaats met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 
(SVn), de leningverstrekker, en met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), de 
behandelaar van aanvragen.  

Advies  

1. De Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) te 
wijzigen conform bijgevoegd ontwerpbesluit. 

Beoogd effect 

Zo spoedig mogelijke openstelling van het aanvraagloket per deelnemende gemeente in 2016. 

Argumenten 

1.1 De technische aanpassingen zijn noodzakelijk 
De aanpassing van de bepalingen over de rente zijn noodzakelijk door gewijzigde regelgeving en 
daarmee samenhangende wijziging in de productspecificaties van Duurzaamheidsleningen van het 
SVn per 1 januari 2016. Verder is er bij de vorige aanpassing van de subsidieverordening verzuimd 
enkele kleine technische aanpassingen door te voeren en dat kan nu tegelijk gecorrigeerd worden. 
Het betreft een keurmerk voor zonneboilers dat is vervallen, de vermelding dat jaarlijks per gemeente 
een subsidieplafond wordt vastgesteld en enkele redactionele verbeteringen. 

Tijdsplanning 
De landelijke aanpassing gaat in op 1 januari 2016. 
Hierdoor is het loket per gemeente gesloten per 1 januari 2016 totdat publicatie van de gewijzigde 
verordening plaatsvindt, zo spoedig mogelijk na uw besluit. 

Financiën 
Niet van toepassing. 
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Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
De regels voor zonneleningen krijgen aandacht in de communicatiecampagne Zon zoekt Drent van 
het Drents Energie Loket. Aanvragers worden per brief geïnformeerd over de wijziging. 
 
Bijlag en  
Niet van toepassing. 

 
Ter inzage in  kamer  C0.39 
Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 16 december 2015 
Kenmerk: 51/3.9/2015005437 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa/coll. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 16 december, kenmerk 
51/3.9/2015005437; 
 
gelet op artikel 143 van de Provinciewet; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
I. de Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening), zoals 

vastgesteld bij hun besluit van 28 januari 2015, nummer G-1, Provinciaal Blad nummer 635 van 
2015, als volgt te wijzigen: 
a. artikel 1, onderdeel f, komt te luiden als volgt:  

f. 10-jaars rentetarief Duurzaamheidslening: het rentetarief, overeenkomend met de op het 
moment van ontvangst van de getekende offerte van de stichting Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) gepubliceerde 10-jaarstarief van SVn voor 
de Duurzaamheidslening (www.svn.nl/producten/Paginas/Rentetarieven.aspx); 

 
b. artikel 3, tweede lid, te laten vervallen;  

 
c. artikel 3, derde lid te vernummeren tot tweede lid, dat komt te luiden als volgt:  

2. Gedeputeerde Staten kunnen in een nader besluit aangeven aan welke voorwaarden de 
zonnepanelen, zonneboilers of overige duurzame technieken dienen te voldoen; 

 
d. in artikel 4 'jaarlijks' te vervangen door 'jaarlijks per gemeente'; 

 
e. artikel 6, derde lid, te laten vervallen; 

 
f. artikel 7, eerste lid, onderdeel c, te laten vervallen; 

 
g. in artikel 8 'de marktconforme interestvoet van een lening minus maximaal een korting van 3% 

met een minimum interestvoet van 0,5%' te vervangen door: 'het 10-jaars rentetarief 
Duurzaamheidslening'; 

 
II. de wijzigingen als bedoeld onder I in werking te doen treden op de dag na publicatie in het 

Provinciaal Blad. 
 
 
Assen, 3 februari 2016 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter  


