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lnleiding

a. Algemeen

De Energiebespaarlening van de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds (St. NEFl) is, vanwege
de korting die wij op de rente geven, in Drenthe een zeer succesvol instrument. Niet alleen het
aantal verstrekte leningen (van Bg in 2016 naar meer dan 600 in 2018), maar ook de totale omvang
vandeinvesteringen(vanruim€l miljoenin20l6naarcirca€12miljoenin20l8)isdoorhetaan-
bieden van de lening met een rentekorting van de provincie flink toegenomen.

Feit is, dat formeel de subsidierelatie met de St. NEF per I januari 2019 afloopt. Continuering van
de subsidierelatie met de St. NEF is, gezien de positieve effecten van de Energiebespaarlening op
zowel de doelstelling van de Expeditie energieneutraalwonen in Drenthe als de lnvesterings-
agenda, zeer wenselijk. Voorgesteld wordt de in 2016 gedane storting van € 2,25 miljoen te ont-
trekken aan de 'Reserye opvang revolverend financieren'en volledig te benutten om het succes
van de Energiebespaarlening in Drenthe te prolongeren en daarmee de subsidierelatie met de
St. NEF voort te zetten.

De St. NEF zal worden verzocht een subsidieaanvraag bij ons in te dienen.

b. Europese aspecten
Niet van toepassing.

c. Economie/werkgelegenheid

De Energiebespaarlening is zeer interessant voor particuliere woningeigenaren en de vele
Verenigingen van Eigenaren (VvE-en), bouw- en installatiepartijen, adviseurs, taxateurs, financiers
(banken, verzekeraars en beleggers) en gemeenten die in ons land de komende jaren werk willen
maken van de transformatie van stedelijke gebieden. Logisch gevolg is dat al deze investeringen
leiden tot werkgelegenheid.

d. Participatie
- Rijk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties), ASN Bank en Rabobank: de samenwerkende

partijen binnen de St. NEF
- Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn) in verband met uitvoering Energiebespaarlening
- Drents Energieloket: twaalf Drentse gemeenten, Bouwend Nederland Noord, Uneto-VNl Noord,

Vereniging Slim Wonen met Energie en Buurkracht (Enexis)
- Bedrijfsleven, waaronder adviseurs, glaszetters, isoleerbedrijven, aannemers, installatie-

bedrijven en asbestsaneerders, waar mogelijk uit de provincie Drenthe.

Advies

1. Het intrekken van het besluit tot het storten van € 2,25 miljoen in de 'Reserve opvang revolverend
financieren' met als doel voor bepaalde categorieën particuliere woningeigenaren laagrentende
leningen af te sluiten ter verbeteríng van de energie-efficiëntie van hun woning (PS besluit
2016-731);

2, De vrijvallende € 2,25 miljoen beschikbaar te stellen aan de St. NEF om Drentse woningeigenaren
en eigenaren van appartementencomplexen (VvE-en) de mogelijkheid te blijven geven met
rentekorting een Energiebespaarlening aan te vragen en daarmee het succes van de
Energiebespaarlening Drenthe te prolongeren.

Samenwerkende partijen binnen het NEF zijn het Rijk (Ministerie BZK), de ASN Bank en de Rabobank.
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Doelstelling uit de begroting

2.1.01 Faciliteren van het vergroeningsproces door middel van externe organisaties
5.1.01 Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, een uitstoot door energiegebruik van

3,0 Mton in 2020 (dit is 20% lager dan in 1990)

5.1.03 Realisatie Expeditie Energieneutraal wonen

Argumenten

1.1. Verlengen looptijd leningen van vijftien naar dertig jaar voor VvE-en die vergaand willen
verduurzamen maakt verstrekken leningen en garanties door de provincie overbodig
De St. NEF is voornemens per 1 januari 2019 voor de doelgroep VvE-appartementencomplexen
de extra mogelijkheid te bieden om leningen te verstrekken met een looptijd van dertig jaar (tot
op heden vijftien jaar). Het woonlastenneutraal renoveren van een VvE-appartementen-
complexen naar bijvoorbeeld Nul-op-de-Meter komt hierdoor een flinke stap dichterbij en maakt
dat het verstrekken van garanties, zoals bij VvE Ellen in Assen, niet meer noodzakelijk is.

De storting in de 'Reserve opvang revolverend financieren' van €2,25 miljoen maakt deel uit
van de € 6,5 miljoen die uw Staten beschikbaar hebben gesteld vanuit de lnvesteringsagenda
voor de Expeditie naar energieneutraalwonen in Drenthe. De aanvankelijke bedoeling was, dat
de provincie binnen de Expeditie leningen en garanties zou gaan verstrekken om het voor
bepaalde categorieën particuliere woningeigenaren en VvE-en haalbaar(der) te maken te
investeren in het verbeteren van de energie-efficiëntie van hun woning. Destijds (2016) is nog
voordat de lening of garantie is afgegeven, reeds een storting in de 'Reserve opvang revol-
verend financieren' gedaan van € 2,25 miljoen. Voorgesteld wordt in het geheel af te zien van
de verstrekking van leningen of garanties door de provincie. Daarmee vervalt de grondslag voor
het betalen van een verzekeringspremie in de vorm van een storting in de'Reserve opvang
revolverend financieren'. Door de eerder gedane storting terug te draaien, komt de €2,25
miljoen beschikbaar.

Toelichting: met de'Reserve opvang revolverend financieren'worden nsrco's opgevangen die
verbonden ziin aan het verstrekken van leningen of garanties. Hef betreft leningen en/of
garanties die verbonden zijn met een maatschappelijke opgave/doelstelling van de provincie.
Voor de opvang van de risico's wordt een financiële storting gegaan in de reserve ten laste van
de exploitatie op het moment dat de lening of garantie wordt afgegeven. De storting in de
reserve vormt als het ware een verzekeringspremie, ongeacht of het eerder ingeschatte risico
zich feitel ijk voordoet.

2.1. Energiebespaarlening leidt door rentekorting aantoonbaar tot versnelling verduurzaming
parti c u I ie re wo n i n gvoorr a ad
Uit het Jaarverslag 2017 van de St. NEF blijkt, dat een substantieel aandeel van de
Energiebespaarleningen afkomstig is uit de provincies Drenthe en Overijssel. lnwoners uit deze
provincies kunnen met rentekorting een lening aanvragen tegen een lagere rente dan de
standaardrente. Naast Drenthe en Overijssel zijn er geen andere provincies die op deze wijze
de samenwerking zijn aangegaan met de St. NEF. De Energiebespaarlening brengt vanwege
de rentekorting aantoonbaar een versnelling in de verduurzaming van de woningvoorraad
teweeg. Zowel particuliere woningeigenaren, als eigenaren van VvE-en profiteren hiervan.
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2.2. Benutten middelen Sf. NEF is een slimme keuze
Op basis van de resultaten van 2017 en de eerste helft van 20'18 is de conclusie dat de subsidie
aan de St. NEF leidt tot een multiplier van circa tien. Door de € 2,25 miljoen vanaf 2019 als
subsidie (in verband met het geven van rentekorting) weg te zetten, wordt het mogelijk om voor
minimaal € 20 miljoen te investeren in de verbetering van de energie-efficiëntie van woningen van
particuliere woningeigenaren en VvE-en in onze provincie. Dit betekent met andere woorden, dat
tegenover €2,25 miljoen aan eigen middelen een bedrag van minimaal€20 miljoen externe
middelen uit het Nationaal Energiebespaarfonds staat. Deze omvang in investeringen wordt niet
gerealiseerd, wanneer de provincie Drenthe binnen de Expeditie leningen en garanties zou gaan
verstrekken.

Tijdsplanning

Niet van toepassing

Financiën

De in 2016 gedane storting in de'Reserve opvang revolverend financiere'van€2.250.000,-- (budget
73010146 - Expeditie energieneutraal wonen) terugdraaien om zo het bedrag beschikbaar te krijgen
voor het continueren van de subsidierelatie met de St. NEF.

Overigens betreft de € 2,25 miljoen een subsidieplafond en wordt door SVn (uitvoeringsorganisatie)
na ieder kwartaal een'voorschotverzoek'gedaan op basis van de in het afgelopen kwartaal
daadwerkelijk gemaakte kosten (hoofdsom verstrekte leningen plus uitvoeringskosten).

Monitoring en evaluat¡e

Uw Staten worden betrokken bij het proces van besluitvorming, rapportage en actualisatie over de
verschillende projecten/programma's uit de lnvesteringsagenda, waaronder de Expeditie energie-
neutraal wonen in Drenthe. Deze betrokkenheid verloopt via de reguliere planning- en controlcyclus

Gommunicatie

ln 2019 gaat binnen de Expeditie en in samenwerking met de St. NEF/SVn en onder andere het
Drents Energieloket en de Energiewerkplaats de focus sterker gelegd worden op het (versneld)
verbeteren van de energie-efficiëntie van VvE-appartementencomplexen. Daarvoor worden vanaf het
naiaar van 2018 en in 2019 tal van bijeenkomsten voor VvE-en georganiseerd. Daarbij wordt
aandacht besteed aan zowel organisatorische, technische als financiële aspecten die komen kijken bij
de vergaande verduurzaming van een appartementencomplex.

Bijlagen

Niet van toepassing
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Ter inzage in kamer G0.39

Niet van toepassing.

Assen, l7oktober2018
Kenmerk: 421 5.91201 8002368

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
W.F. Brenkman MSc, secretaris

km/coll
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Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstelvan Gedeputeerde Staten van Drenthe van l6 oktober 2018, kenmerk
5.9/2018002368;

BESLUITEN

1 . Het intrekken van het besluit tot het storten van € 2,25 miljoen in de 'Reserve opvang revolverend
financieren' met als doel voor bepaalde categorieën particuliere woningeigenaren laagrentende
leningen af te sluiten ter verbetering van de energie-efficiéntie van hun woning (PS besluit 2016-731);

2. De vrijvallende € 2,25 miljoen beschikbaar te stellen aan de St. NEF om Drentse woningeigenaren en
eigenaren van appartementencomplexen (VvE-en) de mogelijkheid te blijven geven met rentekorting
een Energiebespaarlening aan te vragen en daarmee het succes van de Energiebespaarlening
Drenthe te prolongeren.

Assen, 19 december2OlS

Provinciale Staten voornoemd,

griffier voorzitter

km/coll


