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Verduurzamen met een  
lege portemonnee? De 
gemeente helpt!
Op allerlei plekken wordt hard getrokken aan verduurzaming: er worden project

organisaties opgetuigd om processen te stroomlijnen en samenwerking te bevorderen, 

congressen georganiseerd om ervaringen uit te wisselen en anderen mee te nemen in 

deze megaoperatie. Prachtig allemaal, al gaan sommigen zo zeer op in deze nieuwe 

‘bedrijfstak’ dat ze lijken te vergeten hoe al dit gedoe er uitziet voor de gewone burger. 

Hoe kan deze worden ‘verleid’ – zoals minister Wiebes het noemde – tot zijn of haar 

individuele bijdrage aan de energietransitie? Vooral als de gewone burger de middelen 

niet heeft om zijn steentje bij te dragen. Doordat de benodigde investeringen niet passen 

bij je inkomen of vermogen of wellicht door een samenloop van omstandigheden.

Tekst ing. Gert-Jan van Leeuwen
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Energietransitie

Ter verduidelijking schets ik onze eigen 
woonsituatie. Vorig jaar kochten we in 
de gemeente Rheden een woning uit 
1933, de helft van een tweekapper. 

Ondanks de zachte winter schrokken we van 
het energieverbruik. Isoleren en zo hadden we 
vorig jaar wel overwogen, maar we zijn beide al 
meerdere jaren gepensioneerd en rijden in een 
private-lease-auto. Beide factoren beperkten 
de financiële mogelijkheden zodanig dat ver-
duurzaming er niet in zat. Overtuigd van nut en 
noodzaak waren we wel, omwille van vermin-
dering CO2-uitstoot en hoe we de wereld aan 
volgende generaties overdragen. 
Leningverstrekkers kijken ook naar leeftijd en 
de lease-auto. En als ze dat niet doen krijg je 
bij de ene ‘bank’ het gevoel dat deze het volle-
dige beheer over je financiën wil overnemen, 
en bij de andere dat het geen betrouwbare in-
stelling is. Maar wat dan wel? Qua zonnepane-
len kun je ook kiezen voor huren, eigenlijk 
meer een vorm van huurkoop. Je betaalt tien 
jaar lang een bedrag aan huur en na afloop 
daarvan kun je de zonnepanelen eventueel 
inclusief een restgarantie en een serviceover-
eenkomst kopen voor een gering bedrag. Zul-
ke partijen – bijvoorbeeld Zelfstroom – hante-
ren soms ook leeftijdsgrenzen, al blijkt dat 
niet uit hun folders en websites. Los daarvan 
doen ze zich idealistischer voor dan ze bij na-
der inzien zijn, maar daarover later.

Gemeente als reddingsboei

Begin dit jaar kwam toch een oplossing in 
beeld toen de gemeente Rheden de inwoners 
informeerde over ‘besparen op je energiere-
kening’. De gemeente voert een actief duur-
zaamheidsbeleid, niet spectaculair wellicht, 
maar wel concreet en effectief. Net als in 
2018 is ook dit jaar een gezamenlijke inkoop-
actie opgezet voor vloer- en spouwisolatie, 
HR++-glas en zonnepanelen via Winst-uit-je-
woning. Dat is een onderneming die voort-
komt uit een stichting die iets dergelijks doet 
voor de gemeente Haarlemmermeer. Het van 
die stichting losgekoppelde bedrijf werkt in-
middels in vijftig gemeenten, verdeeld over 
het land, vooral in Gelderland en Noord-Hol-
land. Daarnaast biedt de gemeente zelf de 
mogelijkheid om via SVn (stichting Stimule-
ringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse ge-
meenten) een laagrentende lening af te slui-
ten. Hierbij kunnen ook andere duurzaam  - 
heidsmaatregelen en aanverwante zaken 
worden meegenomen: van warmtepomp tot 
groen dak en asbestsanering. Voor 2019 
heeft de gemeenteraad van Rheden hiervoor 
een budget van € 2 miljoen beschikbaar ge-
steld aan SVn, in de vorm van een revolve-
rend fonds. Naast de gezamenlijke inkoop en 
de duurzaamheidslening kent Rheden voor 
investeringen tot € 50.000,- een Nul-op-de-
Meter-lening (ook via SVn).

Werkwijze

Als deelnemer aan het project namen we voor 
de zonnepanelen rechtstreeks contact op met 
een op grond van kwalitatieve criteria geselec-
teerd bedrijf, in ons geval BonGo Solar. Dat 
stelde met behulp van Ggoogle Eearth een 
voorlopige offerte op. Wij hebben die offerte 
nog flink laten aanpassen, mede naar aanlei-
ding van suggesties van een ‘woonwensen-
coach’ van het Energieloket Midden-Gelder-
land, waaraan de gemeente Rheden ook 
deelneemt. Hij deed een aantal nuttige sug-
gesties uitgaande van onze woning en daar-
voor relevante maatregelen, maar het was wel 
merkwaardig dat deze inzet helemaal los staat 
van de gezamenlijke inkoop door de gemeen-
te. Daarvoor doet een adviseur namens Winst-
uit-je-woning een opname, waarvoor je enkele 
tientjes betaalt. De adviseur bekijkt nut, nood-
zaak en mogelijkheden van de isolatiemaatre-
gelen van de beganegrondvloer (kruipruimte), 
de spouwmuur en eventueel het dak plus de 
specificaties van de aanwezige beglazing. Of 
de spouw geschikt is, wordt op een aantal 
plekken in de gevel met een endoscoop ge-
checkt: breedte, speciebaarden en eventueel 
al aanwezige isolatie. Uiteraard worden ook 
de te isoleren oppervlakten opgemeten. 
Op basis van het opnamerapport ontvang je 
binnen een paar dagen een offerte van een 
bedrijf, maar die offerte is feitelijk opgesteld 
door Winst-uit-je-woning, met gebruikmaking 
van de tarieven uit de gezamenlijke inkoopac-
tie. Die inkoopactie heeft vooraf plaatsgevon-
den via een aanbesteding op kwalitatieve 
gronden. Daarbij worden aannames gehan-
teerd over gemiddelde scores. Zo gaat Winst-
uit-je-woning ervan uit dat per gezamenlijke 
inkoopactie in een gemeente 10% van de 
doelgroep reageert op de brief en dat daarvan 
30% (dus 3% van de totale doelgroep) daad-
werkelijk meedoet. Om proportioneel bij te 
dragen aan het halen van de klimaatdoelstel-
lingen zou je op die manier ruim 30 jaar nodig 
hebben. De score moet dus nog wel wat om-
hoog, al zijn er natuurlijk ook inwoners die 
buiten deze aanpak om hun woning verduur-
zamen.

Van plan naar uitvoering

Als de offertes bij elkaar een investering van 
ten minste € 2.500,- en ten hoogste  
€ 25.000,- vergen, kom je – althans in de ge-
meente Rheden – in beginsel in aanmerking 
voor de duurzaamheidslening. Daartoe stuur 
je de offertes en een aanvraagformulier in 
naar de gemeente, die de aanvraag beoor-
deelt aan de hand van criteria in de Verorde-

Met een endoscoop kan worden gecontroleerd of de spouw geschikt is voor het aanbrengen van isolatie. Is er 

sprake van speciebaarden, vervuiling, reeds aanwezige isolatie? Klopt de gemeten spouwbreedte?
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ning Duurzaamheidslening. De brief (be-
schikking) die de gemeente vervolgens stuurt 
aan de aanvrager, moet je met een aantal ge-
gevens over inkomen en verplichtingen als 
hypotheek en leningen, naar SVn sturen. Die 
voert een check uit met inbegrip van een 
BKR-toets (Bureau Krediet Registratie), maar 
weegt daarbij het leasecontract van de auto 
minder zwaar dan een hypotheekverstrekker 
doet. Vervolgens ontvang je een offerte voor 
de lening en kun je na aanvaarding overgaan 
tot opdrachtverlening. Feitelijk is de lening 
een bouwdepot en dus is bij opdrachtverle-
ning van belang de opdrachtnemers te mel-
den dat de betaling uit dat depot plaatsvindt, 
tenzij je de bedragen zelf kunt voorschieten. 
De factuur gaat eerst voor akkoord naar de 
gemeente, die deze na akkoord doorstuurt 
aan SVn. Hierna vindt betaling plaats aan het 
bedrijf of, in geval van voorschieten, aan jou 
als schuldenaar. 
Zowel de aanvraag als de betalingsprocedure 
verloopt grotendeels digitaal, waardoor de be-
handelingstijd vaak heel kort is. Tussen indie-
ning bij de gemeente en toekenning lening ver-
liepen in ons geval zes weken, maar soms lukt 
het ook binnen twee weken, afhankelijk van 
drukte en volledigheid aanvraag. De betalingen 
aan de bedrijven vonden alle binnen een week 
na factuurdatum plaats. De looptijd van de 

duurzaamheidslening is vijftien jaar met de 
mogelijkheid om zonder boeteclausules ver-
vroegd af te lossen met een minimumbedrag 
van € 250,- per keer. Door de zeer lage rente is 
het maandelijkse (annuïtaire) bedrag aan rente 
en aflossing slechts enkele tientjes: ongeveer 
0,55% van de hoofdsom. Het te verwachten te-
rugverdieneffect van de energiebesparing is 
een stuk groter na het eerste jaar via terugbeta-
ling door de energieleverancier en lagere 
maandsom en in het eerste jaar eveneens via 
de btw-teruggave op de zonnepanelen.
In ons geval zou de opbrengst van de zonne-
panelen een gegarandeerd jaarlijks rende-
ment van 10 à 20% van de investering moeten 
opleveren. De stroomproductie is via een app 
op laptop en smartphone gedetailleerd bij te 
houden. Elk kwartier worden de gegevens ge-
updatet, inclusief grafieken. De cumulatieve 
opbrengst in kWh zit na precies een maand 
ruim boven de prognose, dankzij de zeer zon-
nige maand juli. Op de panelen zit tien jaar 
garantie van de producent en ook tien jaar op 
ten minste 90% van het nominale vermogen. 
Verder zit er 25 jaar garantie op de optimizers 
(één per paneel) en op 80% van het nominale 
vermogen. Voor de omvormer geldt een garan-
tietermijn van twaalf jaar. Tussen het leggen 
van de eerste contacten met Winst-uit-je-wo-
ning, respectievelijk de installateur van de 

zonnepanelen en het opleveren van de isola-
tie en installatie, verliep in totaal ongeveer 5,5 
maand. Dat had nog een maand minder kun-
nen zijn als we niet tussentijds op vakantie 
waren geweest.

Alternatieven?

Nog even terug naar andere oplossingen. Geza-
menlijke inkoop kun je ook als bewoners on-
derling organiseren of via bijvoorbeeld de Ver-
eniging Eigen Huis (VEH). Wij hebben wel met 
zo’n actie van VEH meegedaan in de eerste ron-
de, maar het zou extra rompslomp vergen om 
het vervolg te combineren met de procedure 
van de lening. Daarnaast vond de offertevor-
ming via VEH plaats op zeer summiere informa-
tie, waardoor – in ons geval – heel onzeker was 
hoe het eindplaatje eruit zou zien qua kosten. 
Ook kwam er in onze regio een Belgische instal-
lateur uit de bus, die niet aangesloten is bij de 
SGZE en in plaats daarvan met concerngaran-
ties werkt. Wij hebben niks tegen Belgen – mijn 
vrouw is er voor 50% zelf een – maar zowel qua 
dienstverlening (afstand) als effectieve garan-
ties hadden we twijfels.
De huurkoop die al is genoemd, wordt aange-
boden door bedrijven die zich soms als idea-
listen presenteren. Idealen hebben ze vast 
wel, maar hun aanpak blijkt ook een aardig 
verdienmodel te zijn. Gevraagd naar het flinke 

Parallel geschakelde zonnepanelen in (AEG) duale oost-west opstelling, verdeeld over twee platte daken. Elk paneel is voorzien van een optimizer en gekoppeld aan een 

Solar Edge omvormer, die via internet de stroomproductie inzichtelijk maakt.

006-009_BKP06_ART_4P_01_Energie.Subsidie.indd   8 13-09-19   12:24



  

 

←

| Bouwkwaliteit in de Praktijk  | nr. 6 september 2019  |  9

Energietransitie

Vergunningvrij

Zonnepanelen op een hellend dak 

zijn doorgaans omgevingsvergun-

ningvrij zolang ze niet over de rand 

steken en het pand geen monument 

is of deel uitmaakt van een Rijksbe-

schermd stads- of dorpsgezicht. Mijn 

vrouw en ik vinden dat echter geen 

fraai gezicht en zouden bovendien de 

hele kap inclusief vervuilde betonpan-

nen willen vervangen door een goed 

geïsoleerde kap met keramische pan-

nen. Maar ja, dat past inhoudelijk en 

financieel niet binnen de leningsvoor-

waarden…

Echter, onze woning beschikt aan de 

zuidkant over een aanbouw en een 

berging/garage met een plat dak van 

totaal 48 m2. De qua opbrengst meest 

gunstige oplossing bleek een oost-

west-duo op dat platte dak te zijn, als 

een soort glasstraat. Voorwaarde om 

dat vergunningvrij te realiseren is, dat 

de afstand tot de dakrand rondom 

tenminste gelijk is aan de maat waar-

mee het hoogste punt boven de rand 

uitsteekt.

bedrag dat via de huurinkomsten aan de strijk-
stok van de firma Zelfstroom blijft hangen, 
noemt het bedrijf alleen de ‘ontzorging’ van 
de klant als argument. Voor de duurzaam-
heidslening moet je inderdaad nogal wat info 
aanleveren en voert de SVn een toets uit, 
waarbij ook BKR een rol speelt. Bij de huur-
koop-constructie gebeurt dat niet. Dat is in-
derdaad een vorm van ontzorging net als het 
service- en storingsonderhoud van de installa-
tie gedurende tien jaar. De installatie is dan 
nog eigendom van de leverancier/verhuurder. 
Maar de cumulatieve huursom over die tien 
jaar plus een luttel bedrag voor overname 
daarna, komt neer op een opslag van zeker 
75% op de prijs van de installatie zelf. Het be-
drag dat wij voor de duurzaamheidslening bij 
de standaardtermijn van vijftien jaar aan rente 
betalen komt cumulatief neer op iets meer 
dan 12,5% van de investering. Het verschil à 
62,5% dient natuurlijk ook om als ondernemer 
je kosten te dekken, zoals die van onderhoud 
en om winst te maken. Daar is op zich natuur-
lijk niks tegen. Sterker nog: die winst is in de 
ogen van de fiscus zelfs het doel van het on-
dernemerschap. Maar vanuit de optiek van de 
klant is het een bizar hoog bedrag dat je meer 
moet ophoesten dan degene die leent via SVn.   
Het bedrijf stelt desgevraagd onder meer: “Ver-
der strijken wij natuurlijk geen btw-teruggave 
op over onze verhuurde systemen, daar wij een 
btw-plichtige organisatie zijn.” Ook de bewo-
ner die via zonnepanelen of windmolen stroom 
opwekt moet btw-plichtig zijn of worden om 
voor teruggave in aanmerking te komen, maar 
dat staat helemaal buiten de vergelijking. SVn 
of de gemeente leveren uiteraard geen onder-

houdsdiensten en de installateurs doen het 
alleen gratis als het onder de garantiebepalin-
gen valt. Aangezien de verschillende garantie-
termijnen allemaal tien jaar of langer zijn, valt 
onze vergelijking nog steeds uit in het voordeel 
van de gekozen oplossing, ook al hadden we 
door de leeftijdsgrens van de huuroplossing 
niet eens een andere keus. De tijd zal leren of 
we het bij het rechte eind hebben.

Subsidiepot heropend

Een andere oplossing om financiële belemme-
ringen weg te nemen kan subsidieverstrekking 
zijn. Voor voorzieningen als energiebespa-
ringsmaatregelen, waarmee je als bewoner 
een investering doet die meteen leidt tot re-
ductie van uitgaven, vind ik het revolving fund 
van de beschreven duurzaamheidslening ei-
genlijk logischer, maar dat kun je ook ideolo-
gisch noemen… Toen onze zoektocht afgelo-
pen winter begon, was er geen subsidiepot 
beschikbaar voor dit doel. Echter, de SEEH 
(Subsidie Energiebesparing Eigen Huis) is per 
15 augustus 2019 weer beschikbaar voor eige-
naar-bewoners, verenigingen van eigenaren, 
et cetera. Tot eind 2020 is hiervoor € 84 mil-
joen beschikbaar. Voor meer info: https://
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eige-
naar-én-bewoner.
De SEEH betreft alleen isolerende maatregelen 
en in ons geval zou deze subsidie ongeveer 
20% van de investering daarvoor zijn geweest. 
Je moet ten minste twee maatregelen nemen, 
zoals vloer en spouwmuur, maar de zonnepa-
nelen passen niet in de regeling. En je moet de 
investering wel eerst hebben gedaan voordat 
de subsidie kan worden aangevraagd. Na 2020 

wordt de SEEH samengevoegd met de Investe-
ringssubsidie Duurzame Energie (ISDE), die 
dient om de aanschaf van zonneboilers, warm-
tepompen, pelletkachels en biomassaketels 
door particulieren en bedrijven te stimuleren.
Voor ons waren en zijn deze regelingen niet 
toepasbaar, omdat we niet meteen aan instal-
latietechnische voorzieningen wilden beginnen 
en omdat je de investering al moet hebben ge-
daan. De subsidiebedragen zijn best interes-
sant en zijn afhankelijk van het type isolatie-
maatregel of apparaat. Onze conclusie blijft 
dan ook, dat we de beschreven maatregelen 
alleen konden treffen dankzij de lening via de 
gemeente. Die biedt daarmee via SVn een pri-
ma instrument om financiële belemmeringen 
weg te nemen, die nu velen nog weerhouden 
van stappen waarmee nu al winst kan worden 
behaald, zowel voor het klimaat als voor de ei-
gen portemonnee. De voordelen van de geza-
menlijke inkoop zitten als het goed is vooral in 
meer kwaliteit voor je geld. Of dat klopt kunnen 
we pas op termijn goed beoordelen, maar de 
betrokkenheid van gemeente en Winst-uit-je-
woning moet er borg voor staan. 

↘ Informatie over de auteur
 Gert-Jan van Leeuwen is kwartiermaker bij het Instituut 

voor Bouwkwaliteit en voormalig directeur van de Vereni-
ging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

Het dashboard van de app toont de stroomproductie van de zonnepanelen en ontvangt per kwartier een update. 

Rechts worden de actuele weersomstandigheden, driedaagse prognose en de milieuwinst weergegeven. Op een 

tweede scherm is de ‘lay out’ beschikbaar en kan de stroomproductie per zonnepaneel worden afgelezen.
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