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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 12 juni 2018

Ons kenmerk 241 5.1 l2O1 8001 482
Behandeld door de heer U.P. Leever (0592) 36 54 46
Onderwerp: Extra subsidie Stichting Nationaal Energiebespaarfonds
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening Dren-
the, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen met be-
trekking tot ons voornemen om € 500.000,- subsidie te verlenen aan de Stichting Nationaal
Energiebespaarfonds (NEF) uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommis-
sie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

"ln 2040 wonen wij in Drenthe energieneutraal en zijn wij zelfvoorzienend op energiegebied".
Deze ambitie staat centraal in het actieplan'10 miljard voor Drenthe: Expeditie naar energie-
neutraalwonen in Drenthe'. Om bewoners (koop/huur), bedrijven, woningcorporaties, ge-
meenten en lokale energiecoöperaties uit Drenthe mee te nemen in deze Expeditie, is een
netwerkorganisatie opgezet waarin meer dan honderd partners - hoofdzakelijk afkomstig uit
de provincie Drenthe - actief zijn.

Een van de projecten waarin wijals provincie een belangrijke rol spelen, is de Energiebe-
spaarlening, een kredietfaciliteit van de Stichting NEF (bestaande uit Rijk, Rabobank en
ASN-bank). Sinds I januari 2017 stellen wij particuliere woningeigenaren en Verenigingen
van Eigenaren (VvE's) een aantrekkelijke lening beschikbaar tegen maximaal 1,5% rente.
Dat doen wij door hun korting te geven op de landelijk (bij het NEF) geldende rentetarieven
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Op 13 januari 2017 hebben wij aan het NEF daarvoor een subsidie toegekend van
€720.828,--. Dit bedrag werd toereikend geacht om 500-600 Drentse woningeigenaren in de
periode 2017 en 2018 rentekorting te geven per verstrekte Energiebespaarlening.

Met het resultaat van 2017 (352 verstrekte leningen) en het voorlopige resultaat van het
eerste kwartaal van 2018 (98 verstrekte leningen en 243 aanvragen) komt het einddoel
echter sneller dichterbij dan verwacht.
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Medio juli 2018 is mogelijk het huidige subsidiebudget al niet meer toereikend. Om het
succes van de Energiebespaarlening te continueren, is een aanvullende subsidie wenselijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter
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