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Voorgesteld raadsbesluit

De subsidieverordening “Duurzaam wonen in Kennemerland” vast te stellen.
Samenvatting

In 2012 hebben de gemeentebesturen in Noord Holland de lopende klimaatovereenkomst tussen
gemeente(s) en provincie verlengd. De provincie wil met haar klimaatbeleid minder afhankelijk worden
van fossiele brandstoffen en de NoordHollandse economie versterken door het stimuleren van
energiebesparing en duurzame energie. Gemeenten die een klimaatovereenkomst hebben gesloten met
de provincie krijgen subsidie voor de ‘Uitvoeringsregeling subsidie duurzame energiemaatregelen
bestaande bouw NoordHolland 2012’. De subsidie bedraagt € 99.668,. Deze middelen zijn uitsluitend
bestemd voor particuliere huiseigenaren. Per woning wordt maximaal €1.500, subsidie verstrekt. De
looptijd van de regeling is van 2013 tot 2016. Voor de uitvoering van de regeling is een
subsidieverordening opgesteld.
Aanleiding

In 2012 hebben de gemeentebesturen, met de ondertekening van een intentieverklaring, de
klimaatovereenkomst tussen gemeenten en provincie verlengd. De provincie wil met haar klimaatbeleid
minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en de NoordHollandse economie versterken door
het stimuleren van projecten op gebied van energiebesparing en duurzame energie.
Gemeenten met een klimaatovereenkomst komen in aanmerking voor de subsidie ‘Uitvoeringsregeling
subsidie duurzame energiemaatregelen bestaande bouw NoordHolland 2012’. Per gemeente is budget
beschikbaar en voor de gemeente Velsen bedraagt dit € 99.668,.
Om dit mogelijk te maken is een verordening opgesteld. Hierdoor kan het college subsidie verstrekken
aan particuliere huiseigenaren. Per aanvraag wordt 15% subsidie verstrekt voor energiebesparende
maatregelen, tot een maximum van € 1.500,. Dit betekent dat minimaal 70 woningen kunnen worden
geïsoleerd
Programma

Programma 8 Milieu
Kader

Uitvoeringsregeling subsidie duurzame energie maatregelen bestaande bouw NoordHolland 2012,
Strategisch agenda Velsen: Energierijk Velsen/Er zit energie in Velsen en de Algemene wet
bestuursrecht.
Beoogd doel en effect van het besluit

Met de subsidie wordt beoogd eigenaren van woningen te bewegen tot energiebesparende
maatregelen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan energiebesparing en aan terugdringen van het
broeikaseffect. Nevendoel is een impuls geven aan de lokale aannemers en installatiebedrijven.
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Directe maatschappelijke consequenties

De subsidie draagt bij aan het stimuleren van milieubewust gedrag bij eigenaar/bewoners.
Argumenten

De subsidie stimuleert inwoners tot het treffen van energiebesparende maatregelen aan de eigen
woning. Uitvoering van de maatregelen levert een bijdrage aan de lokale economie.
De regeling voorziet in een keuze voor isolatiemaatregelen, toepassing van technieken en
zonnepanelen en zonneboilers. Voorgesteld wordt om uitsluitend woningisolatie voor subsidie in
aanmerking te laten komen. Woningisolatie behoort tot de meest effectieve energiemaatregelen aan de
woning. De ervaringen met Route du Soleil hebben uitgewezen dat zonnepanelen een rendabele
investering is gebleken waarvoor geen subsidieregeling meer nodig is. Ook marktpartijen pleiten voor
het achterwege laten van subsidies voor zonnepanelen voor een rechtvaardig level playing field.
Isolatiemaatregelen voor bestaande woningen kunnen juist nog een stimulans gebruiken. Hetgeen een
speerpunt is in het SERenergieakkoord.
De Milieudienst IJmond, die belast is met de uitvoering en begeleiding van duurzame energieprojecten,
voert ook deze subsidieregeling uit. Dit waarborgt een efficiënte afhandeling en continuïteit.
Voorgesteld wordt om bij de lancering van de campagne te starten in kansrijke wijken met veel oudere
woningen waar met energiebesparing veel winst te behalen valt te weten IJmuiden en VelsenNoord.
Gedacht wordt aan gerichte voorlichtingsbijeenkomsten en met de inzet en advies van het Duurzaam
Bouwloket.
Deze campagne biedt een markt voor de lokale economie. Er wordt een bijeenkomst belegd voor het
lokale bedrijfsleven om deze verordening kenbaar te maken zodat het bedrijfsleven adequaat kan
inspelen op de impuls van de subsidieverordening. Hierdoor kan dit project een gunstige uitwerking
hebben voor de lokale en regionale werkgelegenheid.
Inspraak, participatie etc.

Lokale burgerinitiatieven zullen bij de uitvoering van dit project worden betrokken en gevraagd een rol te
spelen in de communicatiecampagne met de inwoners.
Alternatieven

Indien de verordening niet wordt vastgesteld en het project daardoor niet wordt uitgevoerd, zal de
ontvangen subsidie teruggestort moeten worden aan de provincie NoordHolland .
Risico’s

Geen
Financiële consequenties

Er zullen geen andere middelen beschikbaar worden gesteld dan de middelen verkregen van de
Provincie NoordHolland. Voor de uitvoering van de subsidieverordening is een bedrag van maximaal
€ 99.668 beschikbaar gesteld door de Provincie NoordHolland.
Uitvoering van besluit

Voor de uitvoering van de subsidieverordening en afhandeling van de subsidieaanvraag, vaststelling en
betaling zal het college na vaststelling van de verordening worden gevraagd een mandaat af te gegeven
aan de secretarisdirecteur van de Milieudienst IJmond.
De looptijd van de subsidieverordening is vanaf besluitvorming tot 30 november 2016.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Bijlage 1 Uitvoeringsregeling subsidie duurzame energie maatregelen bestaande bouw NoordHolland
2012.’
Bijlage 2 Subsidieverordening ‘Duurzaam wonen in Kennemerland’
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

-
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Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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