
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5.4 

 

 Doetinchem, 19 maart 2013 

 

ALDUS VASTGESTELD 27 MAART 2013 

 

 

Vaststellen Subsidieverordening De Achterhoek 

Bespaart 2013-2014 

 

 

Voorstel: 

1. De op 24 mei 2012 vastgestelde Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 

2011-2012 intrekken. 

2. De Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 vaststellen en de 

provinciale subsidie van € 25.000,- en € 300.000,- als krediet hiervoor 

beschikbaar stellen (48e wijziging gemeentebegroting 2013). 

 

Inleiding 

Sinds 2009 voert de gemeente Doetinchem, samen met de andere Achterhoekse gemeenten, 

de regeling De Achterhoek Bespaart uit. De regeling is bedoeld voor het stimuleren van 

energiebesparende maatregelen bij particuliere woningeigenaren. Voor de uitvoering van deze 

regeling ontvangt de gemeente subsidiegelden van de provincie in het kader van de regeling 

Vitaal Gelderland.  

Particuliere woningeigenaren komen in aanmerking voor een individuele subsidie van 1/3 van 

de kosten van woningisolerende maatregelen (dak-, vloer-, gevelisolatie en HR++glas), tot een 

maximaal uit te keren subsidiebedrag van € 500,-. 

Op deze wijze werd mede invulling gegeven aan de doelstelling energiebesparing uit het 

gemeentelijke Klimaatplan 2009-2012. Er werden tot nu toe bij 326 woningen 

energiebesparende maatregelen genomen met gebruikmaking van de subsidieregeling.  

De huidige regeling is een succes gebleken en wordt dan ook voortgezet, zij het in een iets 

gewijzigde vorm. 

 

Kern 

De provinciale subsidieregeling is per 1 januari 2013 gewijzigd. De voorwaarden van de nieuwe 

subsidieregeling De Achterhoek Bespaart 2012-2013 zijn ten opzichte van de vorige regeling 

gewijzigd. Deze wijzigingen zijn: 

 

- De eerdere woz-toetsing is komen te vervallen, zodat nu ook eigenaren van woningen met 

een getaxeerde woz-waarde van meer dan € 350.000,- in aanmerking komen voor subsidie. 

- HR++glas is nu ook opgenomen in de subsidieregeling. In de oude regeling ontbrak de 

mogelijkheid voor glassubsidie. 

- Er is een ‘groepsbonus’ in de nieuwe regeling opgenomen, zodat bij een geclusterde aanpak 

van minimaal zes woningen de woningeigenaren afzonderlijk in aanmerking komen voor een 

maximaal subsidiebedrag van € 750 in plaats van € 500,-.  

 

Financiën 

Het subsidiebudget voor 2011-2012 (€ 150.000,-) was eind vorig jaar nagenoeg op, terwijl er 

nog wel aanmeldingen van particulieren lagen en binnenkamen. Om de bestaande regeling te 

kunnen voortzetten, is daarom toen een aanvullend budget van € 25.000,- bij de provincie 

aangevraagd en gehonoreerd. 

Op 18 januari jl. hebben wij voor de periode 2013-2014 een nieuw subsidiebedrag ter grootte 

van € 300.000,- aangevraagd bij de provincie. Dit bedrag kan de gemeente de komende twee 

jaar inzetten voor continuering van de isolatieregeling, uiteraard inclusief de nieuwe 

mogelijkheden van geclusterde aanpak en HR++ glassubsidie. 
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Juridisch 

Om particuliere woningeigenaren in onze gemeente blijvend te kunnen laten profiteren van de 

subsidieregeling, inclusief de gewijzigde mogelijkheden, is het noodzakelijk dat de gemeentelijke 

subsidieverordening wordt aangepast. U dient dan ook een nieuwe subsidieverordening vast te 

stellen en de bestaande subsidieverordening, vastgesteld op 24 mei 2012, in te trekken. 

De oude verordening is ingetrokken en de nieuwe verordening treedt in werking nadat het 

besluit is gepubliceerd. Maatregelen die zijn uitgevoerd na 1 januari 2013 zijn in principe echter 

al wel subsidiabel. Bij de overgang van oude naar nieuwe regeling zullen wij voor de 

afzonderlijke deelnemende particulieren - voor zover dat mogelijk en relevant is - rekening 

houden met de ruimere mogelijkheden van de nieuwe regeling.  

 

Communicatie 

Via de gemeentelijke website zullen wij de nieuwe regeling bekendmaken. Gelet op het succes 

van de lopende regeling blijkt via mondelinge reclame dat de lopende regeling overigens bij een 

breed publiek bekend is. Daarnaast stimuleren de energiebedrijven - met name Nuon - hun 

klanten ook om hun woning te isoleren met een verwijzing naar de subsidiemogelijkheden. 

De nieuwe Stichting ADV (Achterhoek Duurzaam Verbouwen) wordt eveneens ingezet om de 

isolatieregeling te promoten. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART DRS. H.J. KAISER 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over vaststellen Subsidieverordening 

De Achterhoek Bespaart 2013-2014; 

 

gelet op: 

 

- de gewijzigde provinciale regeling inzake subsidie voor woningisolatie bedoeld voor 

particuliere woningeigenaren in Gelderland; 

- artikel 147 van de Gemeentewet; 

- titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

overwegende: 

 

- dat de gemeente Doetinchem subsidie heeft aangevraagd bij gedeputeerde staten van 

Gelderland voor € 300.000,- ten behoeve voor het uitvoeren van deze subsidie-

verordening;  

- dat deze beleidsregel valt onder de beleidsregel van de provincie Gelderland, Regels 

energiebesparing en hernieuwbare energie 2013 (6 december 2012, nr. 2012/202); 

- dat de centrale doelstelling hierin is de energieprestatie van bestaande woningen van 

particulieren in de gemeente Doetinchem te verbeteren; 

- dat de verordening een vervolg is op de subsidieregeling De Achterhoek Bespaart 2009, 

2010 en 2011; 

 

b e s l u i t : 

 

1. De op 24 mei 2012 vastgestelde Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2011-2012 in 

te trekken. 

2. De Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 vast te stellen en de provinciale 

subsidie van € 25.000,- en € 300.000,- als krediet hiervoor beschikbaar te stellen 

(48e wijziging gemeentebegroting 2013). 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 27 maart 2013, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 


