
 
 

 

 

Vraag conform art. 37A reglement van orde. 
 
Raadsvergadering  26 november 2020 
 
Onderwerp:  Zonneleningen gemeente De Wolden  
 
Op de website van de gemeente De Wolden prijken enkele regelingen met leningen. Eén 
hiervan is de zonnelening. De website verwijst door naar de uitvoerder van de regeling, het 
Samenwerkingsverband Noord Nederland. Daar wordt duidelijk dat aanvragen niet meer 
mogelijk is. Navraag leert dat dit al een vol jaar niet meer mogelijk is (sinds december 2019) en 
dat de regeling is afgesloten. Toch wordt, in het onlangs aangenomen vernieuwde “Actieplan 
Klimaat en Energie”, gemeld dat in de periode van 2017 tot 2021 220 zonneleningen zijn 
verleend! Vervolgens wordt genoemd dat er opnieuw op de zonnelening wordt ingezet. 
Het achterliggende rapport Noordtij vermeldt overigens wel de correcte jaartallen, maar wel 
andere getallen… 
Wél is er nog de stimuleringslening (in 2 soorten: een lening en een hypothecaire lening) via het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De persoonlijke lening lijkt op de zonnelening van 
weleer. Maar de verwijzingen vanuit de website van de SVn naar de website van De Wolden 
kloppen vervolgens weer niet. En de terminologie wijkt van elkaar af.  
Wie kiest voor de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds, die overigens weer 
wordt uitgevoerd door de SVn, krijgt een website te zien met heel veel keuzes en de 
waarschuwende banners geven je het idee dat je bij een commerciële partij zit! 
Er is geen hulp bij het kiezen uit de diverse leningen, je wordt direct doorgestuurd naar de 
websites van de diverse organisaties. De inwoners van De Wolden moeten het zelf maar zien 
uit te zoeken. Tegelijk weten we dat de helft van de aanvragers bij de zonnelening afhaakten en 
niet alleen om financiële redenen.  
Op de website van De Wolden wordt ook nog verwezen naar het Drents EnergieLoket voor 
subsidies. Helaas die zijn daar niet te vinden! 
Al met al: Op het gebied van de leningen staan er op de website van de gemeente De Wolden 
diverse onjuistheden en onduidelijkheden en is er geen hulp bij de te maken keuzes. 
 
Onze vragen aan het college zijn: 
 
1. Waarom staat de zonnelening nog steeds vermeld op de gemeentelijke website, terwijl 

deze al een jaar niet meer is aan te vragen? 
2. Wie is verantwoordelijk voor de juiste links op de website van SVn naar De Wolden? 
3. Waarom is de terminologie tussen de gemeentelijke website en die van de uitvoerende 

organisaties niet gelijk? Bijvoorbeeld: het is nogal een verschil of iets een persoonlijke 
lening of een hypothecaire lening is!  

4. Waarom biedt de gemeente via de website geen hulp aan voor onze inwoners, zodat zij de 
juiste keuze kunnen maken uit de diverse leningen? 

5. Op welke termijn worden genoemde zaken op de website van De Wolden en de 
verwijzingen naar de gemeentelijke website aangepast? 

 
We horen graag de reactie van het college. 
 
Namens de fractie van CDA De Wolden, 
T.J. de Wit 
 


