Gemeentelijke stimuleringslening voor verduurzaming accommodaties van
vrijwilligersorganisaties
Beesel wil stappen zetten op weg naar een duurzamere gemeente. Hierin past ook het stimuleren van
verduurzaming van verenigingsaccommodaties. Energiebesparende maatregelen dragen bij aan een
duurzame gemeente, maar ook aan een gunstiger exploitatie van verenigingen. Verenigingen hebben
niet altijd voldoende financiële mogelijkheden om in energiebesparende maatregelen te kunnen
investeren. De gemeente heeft een ‘Verordening Stimuleringslening duurzaamheid’ vastgesteld. De
mogelijkheid van een lening met een lage rente kan organisaties met een eigen accommodatie
wellicht over de streep trekken om hun accommodatie te verduurzamen.
Kenmerken van de lening:
 Het duurzaamheidsfonds van de gemeente Beesel bevat € 300.000. Het wordt steeds
aangevuld met de rente op al verstrekte leningen en met de aflossingen. Op deze manier
kunnen steeds weer nieuwe leningen worden verstrekt.
 Het te lenen bedrag is minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000
 De lening staat open voor verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk met een
maatschappelijk belang zoals bijvoorbeeld sport, welzijn, jeugd, cultuur, die een
accommodatie in eigendom hebben.
 De stimuleringslening moet gebruikt worden voor het uitvoeren van
duurzaamheidsmaatregelen in, op of aan de accommodatie. Deze maatregelen kunnen
bijvoorbeeld zijn: een warmtepomp, zonnepanelen (PV), zonneboiler, kleinschalige
windturbine, gevel-, dak-, vloer-, en/of glasisolatie, een bodemenergiesysteem, douche-WTW
(Warmte TerugWin) systeem, LED verlichting, een pelletkachel. Een totaaloverzicht van de
maatregelen staat opgenomen in artikel 5 van de Verordening Stimuleringslening
duurzaamheid.
 De Beeselse Stimuleringslening duurzaamheid is een zogenaamde ‘consumptieve lening’.
Hiervoor rekent SVn geen afsluitkosten.
 De hoogte van de rente hangt af van het te lenen bedrag en de looptijd van de lening. U vindt
de actuele rentetarieven op de website van SVn:
o Leningen tot en met € 10.000 hebben een looptijd van 10 jaar; hiervoor geldt het 10jaars rentetarief van SVn
o Leningen boven de € 10.000 tot en met € 25.000 hebben een looptijd van 15 jaar;
hiervoor geldt het 15-jaars rentetarief van SVn.
 De lening is een annuïtaire lening. Dit betekent dat het bedrag dat u betaalt bestaat uit een
deel rente en een deel aflossing. Omdat u aflost wordt de rente die u betaalt periodiek lager
Beoordeling aanvragen
De beoordeling van uw aanvragen vindt in twee stappen plaats.
Stap 1
U vraagt een lening aan bij Burgemeester en wethouders met behulp van het formulier
Aanvraagformulier stimuleringsregeling duurzaamheid accommodaties. Download het formulier en vul
het (digitaal) in. Vragen waar wij altijd een antwoord op willen hebben herkent u aan een sterretje *.
Als u klaar bent met invullen, print u het formulier uit en ondertekent het.
U kunt het ingevulde en ondertekende formulier met alle benodigde bijlagen opsturen naar Gemeente
Beesel, o.v.v. stimuleringslening duurzaamheid, Raadhuisplein 1, 5953 ZK Reuver.
U kunt het ingevulde en ondertekende formulier en bijlagen ook inscannen en mailen naar
info@beesel.nl ter attentie van Esther Swinkels.
Burgemeester en wethouders doen de eerste beoordeling (onder andere beoordeling voorgenomen
duurzaamheidsmaatregelen) en sturen u, bij een positieve beoordeling, een toewijzingsbrief. Deze
brief van de gemeente heeft u nodig om de lening te kunnen aanvragen bij de SVN.
Stap 2
Na goedkeuring van de gemeente, kunt u een aanvraag indienen bij SVN (Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) te Hoevelaken. De gemeente zal u de benodigde
formulieren en checklisten tegelijkertijd met de toewijzingsbrief toezenden.

De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten toetst vervolgens op
kredietwaardigheid (met onder andere een toets via het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel) en
verstrekt de lening. De volledige voorwaarden kunt u nalezen op de website van SVN.

