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Inleiding 

a. Algemeen 

De Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (‘zonnelening’), hierna te 

noemen ‘regeling’, is door u vastgesteld op 11 december 2013. Deze is van kracht sinds  

1 januari 2014 en is gewijzigd op 18 januari 2015 en 3 februari 2016. Het betreft een regeling 

voor het verstrekken van tienjarige leningen van maximaal € 7.500,-- aan particuliere huizen-

bezitters voor aanschaf en installatie van systemen voor het opwekken van zonne-energie. De 

regeling is uitgevoerd in samenwerking met gemeenten die ook budget voor de zonneleningen 

voor hun inwoners beschikbaar stelden. De regeling loopt dit jaar ten einde. 

b. Europese aspecten 

Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 

Niet van toepassing.  

 

d. Participatie 

De gemeenten en de uitvoerende organisaties zijn geïnformeerd over dit voorstel aan u. 

Advies  

1. De Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (‘zonnelening’) in te 

trekken per 1 januari 2020. 

  

Doelstelling uit de begroting 

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) 

Argumenten 

1.1.  Het beschikbare budget is toegekend 

Bij het besluit over het beschikbaar gestelde provinciale budget is bepaald dat uitvoering tot en 

met 31 december 2019 plaatsvindt. Door de grote belangstelling was het totale provinciale budget 

van € 10,4 miljoen al in 2017 toegekend. De laatste twee jaar ging het wat betreft de inzet van het 

provinciemiddelen alleen om het voor nieuwe aanvragers beschikbaar stellen van al toegekend 

budget dat niet was benut door vroegere aanvragers. In de regeling zelf staat geen eindtermijn 

genoemd, daarom is actieve intrekking nodig. 

 

1.2  Er is inmiddels een goed alternatief  

In het kader van het energieprogramma is gekeken naar het zo effectief en efficiënt mogelijk in-

zetten van provinciale middelen. Door middel van een rentesubsidie op de nationale Energiebe-

spaarlening is en wordt dat gerealiseerd.  
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Tijdsplanning 

Intrekking van de regeling met ingang van 1 januari 2020. 

Financiën 

Niet van toepassing 

Monitoring en evaluatie 

De uitvoering van de regeling vindt in mandaat plaats door Samenwerkingsverband Noord-Nederland 

(SNN) en deze rapporteert per jaar over het aantal aanvragen, de uitputting van het subsidieplafond 

en uiteindelijk over het aantal gerealiseerde projecten en het opgestelde vermogen van de installaties. 

De financiële monitoring vindt plaats door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Neder-

landse gemeenten (SVn) die de leningen verstrekt. Na afronding van de uitvoering kan een rappor-

tage worden opgesteld en aan u worden gezonden. Naar verwachting in 2021. 

Communicatie  

Niet van toepassing. 

Bijlagen  

Niet van toepassing. 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 

 

 

Assen, 7 mei 2019 

Kenmerk: 19/5.4/2019001149 

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 

W.F. Brenkman MSc, secretaris 



Ontwerpbesluit   2019-882-1 

 

 

 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 7 mei 2019, kenmerk 

19/5.4/2019001149; 

 

gelet op artikel 143 van de Provinciewet;  

 

 

BESLUITEN:   

 

 

de Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (‘zonnelening’) in te trekken per 

1 januari 2020. 

 

 

 

Assen, 3 juli 2019 

 

 

 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

 , griffier , voorzitter 

 

md/coll.  

 

 

 

 

 

 


