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Onderwerp
Innovatieve aanpak Warm Wonen in Weert

Voorstel
1. Met de innovatieve aanpak Warm Wonen in Weert in te stemmen.
2. Wethouder Geert Gabriëls te machtigen de intentieovereenkomst te ondertekenen

namens uw college.

Inleiding
De VNG lanceert per september 2016 een nieuwe regeling (zogenaamde
Versnellingsaanpak) om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Deze regeling
vloeit voort uit het Belastingplan van minister Blok (100 miljoen) waarbij hij 20 miljoen wil
besteden aan zogenaamde koploperaanpakken. Ongeveer 4 miljoen euro is bestemd voor
proceskosten, de resterende 16 miljoen euro voor de aanpakken (projecten) zelf. Het
budget wordt in principe verdeeld onder ongeveer 60 aanpakken.

Per regio worden de verschillende innovatieve aanpakken gebundeld tot één regionale
aanvraag en doorde regio coördinator bij VNG ingediend. De regio coördinatorvoor NM-
Limburg is Esther Swinkels van de gemeente Beesel. De VNG verwacht dat uit elke regio
(dus ook de regio NML) een aantal (circa 10) innovatieve aanpakken worden ingediend en
er per regio2 tot 3 te kunnen honoreren. Een VNG-beoordelingscommissie toetst de
ingediende aanpakken. Gemiddeld komt voor de uitvoering van elk door die commissie
goedgekeurde aanpakken derhalve ongeveer €200.000 tot maximaal €300,000 ter
beschikking.

Innovatieve aanpakken kunnen door iedereen ingediend worden, maar komen vooral uit
de hoek van "particuliere" energiecoöperaties en adviesbureaus. In Weert wil
energiecoöperatie WeertEnergie, in samenwerking met de gemeente, de aanpak "Warm
Wonen in Weert" indienen. Beiden werken al samen in dit kader en de daaraan
gerelateerde projecten.
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Beoogd effect/doel
Het doel van de innovatieve aanpak Warm Wonen in Weert is overeenkomstig de

doelstelling van de gehele versncllingsaanpak van hct VNG programma. Het verhogen van
het energetisch niveau van de bestaande particuliere woningvoorraad en de opschaling en

versnelling hiervan, door middel van lokale en/of regionale innovatieve aanpakken. Met de

innovatieve aanpakken worden eigenaar-bewoners gestimuleerd hun woning te
verduurzamen richting energieneutraal. Of ze dat doen, en in welk tempo, hangt af van de

keuzes die de eigenaar-bewoners daarbij zelf maken.

Argumentcn
1.1 Bundeting van projecten en regievoering om deze toteen hoger niveau te brengen
Onder de noemer Warm Wonen in Weert worden de hieraan gerelateerde (deels al

lopende) de projecten met elkaar in verbinding gebracht. De onderwerpen en projecten
zijn:.

- Warmtescans van woonhuizen in 6 wijken in Weert (gedacht wordt aan de wijken
Zeehelden Leuken, Groenewoud, Biest: L.000, Moesel/Keent, Boshoven, Stramproy,

welke veel huizen hebben uit de jaren 50-80);
- Opstarten en inzetten van energiecoaches;
- Realiseren zonnepark Altweerterheide (zonnepanelen op een leeg terrein waarvan

de opbrengst ten goede komt aan iedereen die zonne-energie wil, maar geen
geschikt dak heeft) en energieopslag in dezelfde wijk (middels een grote batterij);

- Actief benaderen en inzetten van o.a. wijkraden, stakeholders, actievc inwoners.
Door regie te voeren over de projecten worden deze tot een hoger niveau gebracht. Onder
andere door actieve communicatie, wijkraden, contact leggen met stakeholders
(waaronder Wonen Limburg) en de resultaten over en weer te benutten. Er wordt
toegewerkt naar een professionaliseringsslag, binnen de projecten en daarmee ook binnen
de (sinds 3 jaar bestaande) energiecoöperatie WeertEnergie. In bijlage 1 is een korte
beschrijving van de aanpak opgenomen.

1.2 Toe te werken naar een energie neutrale voorbeeldwijk/dorp in Weert overeenkomstig
doel stel I i n g bel ei dskade r d u u rza m e o ntw i kke I i n g

Altweefterheide dient als proeflocatie met dc realisatic van ccn zonncparl< en

energieopslag. In combinatie met het toepassen van energiebesparing bij woningen is het
streven dat dit het eerste energie neutrale dorp wordt in Weert. Om daarmee toe te
werken naar de doelstelling zoals opgenomen in het beleidskader duurzame ontwikkeling
dat in 2050 heel Weert energieneutraal is.

2.1 De aanvraag wordtenkel in behandeling genomen indien een intentieverklaring van de
gemeente is bijgevoegd.
VNG/BZK stellen als eis dat de "pen voerende gemeente" een intentieverklaring
ondertekent, zie bijlage 2, samen met de regiocoördinator (de gemeente Beesel). Uitleg
pen voerend: de participanten die werken aan de aanpak zijn voornamelijk externe
partijen. De rol van de gemeente is daarin dat zij de officiële aanvrager is, welke monitort
of het project naar behoren wordt uitgevoerd en de financiële middelen ter beschikking
stelt (zie paragraaf financiële, personele en juridische gevolgen). Dit is ook vastgelegd in

de bijbehorende Randvoorwaarden, zie bijlage 3. Ondertekening van de intentieverklaring
is vooral ook bedoeld richting VNG-BZK (is eis) om daarmee aan te tonen dat de
gemeente bestuurlijk op de hoogte is van de aanpak en daar ook achter staat. Gezien het
grote raakvlak met duurzaamheid wordt voorgesteld wethouder Geert Gabriëls als
portefeuil lehouder te laten ondertekenen.

Kanttekeningen
Niet van toepassing
Financiële, personele en juridische gevolgen
Financieel
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Het budget wordt in alle fases uitgekeerd aan de indienende gemeente van de regionale
aanvraag (in NM-Limburg is dit aan de gemeente Beesel). Dat betekent dat deze
gemeente, wanneer er meerdere aanpakken gehonoreerd worden binnen een regio,
budgetten vervolgens moet doorzetten naar de desbetreffende trekkende gemeente van
een aanpak. De bedragen worden toegekend als decentralisatie uitkering. Dat betekent
dat een gemeente niet het risico loopt om budget, bij het behalen van onvoldoende
resultaat, terug te betalen. De systematiek is zo ingestoken dat bij onvoldoende resultaat
een aanpak geen vervolgbudget toegekend krijgt.

Personeel
Met het indienen van de aanpak verplicht de gemeente zich tot deelname aan de
monitoring van de resultaten. Ook heeft de gemeente invloed op het project door deel te
nemen aan de stuurgroep van de innovatieve aanpak. Zeer waarschijnlijk zal de
coördinator duurzaamheid deelnemen.

Juridisch
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
De regionale aanvraag (inclusief ondertekende intentieverklaring) moet op 26 september
bij de VNG binnen zijn. Op 3 oktober 2016 vindt de beoordeling van de ingediende
aanpak(ken) door de VNG-beoordelingscommissie plaats. Medio oktober worden de
aanpakken welke voor budget in aanmerking komen bekend gemaakt. De aanpakken zijn
in uitvoering van november 2016 tot en met december 2018.

De Innovatieve Aanpakken is een koplopers aanpak die zich richt op het realiseren van
concrete resultaten te meten in labelstappen. Deze resultaten dienen bij te dragen aan
een transitie naar een energieneutrale woningvoorraad. Daarom worden de
subsidiebudgetten in verschillende fases toegekend. Bij elke fase komt de
beoordelingscommissie bijeen om de voortgang per aanpak te toetsen en te bepalen of
voor de volgende fase opnieuw budget toegekend wordt. Dat betekent dat aanpakken in
de loop van de tijd af kunnen vallen en niet meer aanspraak kunnen maken op
vervolgbudget. De volgende fases zijn te identificeren:

- Fase 1: nov 2OL6t/m april2OtT
- Fase 2: mei 2077 t/m april 2018
- Fase 3: mei 2018 t/m dec 2018

De coördinator duurzaamheid is tijdens de uitvoering betrokken bij het monitoren van de
resultaten samen met de overige projectpartners van het project.

Comm u nicatie/ pa rtici patie
Communicatie zal voornamelijk vanuit het project (en de onderliggende deelprojecten)
plaats vinden. Doelstelling van het project is het activeren van woningeigenaren. Met
name deze doelgroep staat centraal en wordt onder andere middels wijkraden en
bu u rtbijeen komsten benaderd en geïnformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern:
Ruimtelijk Beleid: Anouk Cramers, Marian Arts en Selma van Mensvoort
Financiën: John Camp

Extern:
WeertEnergie: Peter Gloudi
Regio coördinatoren NM-Limburg: Geert Claessens en Esther Swinkels
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Bijlagen
A Korte beschrijving plan Warm Wonen in Weert
B Intentieverklaring innovatieve aanpakken
C Randvoorwaarden innovatieve aanpakken
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Bijlage A Korte beschrijving plan Warm Wonen in Weert

Kort uitgewerkte plan lnnovatieve Aanpak

Met d¡t formulier laat je de eerste uitwerking van de innovatieve aanpak zien. Wanneer er meerdere
aanpakken in een regio zijn moet per aanpak een formulier ingevuld worden.

a. Naam innovatieve aanpak:
b. Gemeente:

Contactpersoon:
E-mail:
Tel.:

c. Wie zitten er in de alliantie
Gemeente, energiecoöperatie WeertEnergie met energiecoaches, Natuur en
Milieueducatiecentrum, en alliantie van regionale bedrijven, waaronder zoninstallaties,
warmteboilers, bouwtechnische adviesbureaus, isolatiebedrijven, glasbedrijf,
energíe levera ncier, da kbed rijf e n d uurzaa m bo uwlo ket (energieloket).

Warm Wonen in Weert
Weert
Maaike van Roij
m.van.roij@weert.nl
06189948s1



d. Hoe ziet de voorgenomen innovatieve aanpak er uit. Beschrijf de aanpak kort:

Aanpak: Volledige wijkbenadering via wijkgerichte alliantie waarin naast alle betrokkenen (uitvoerders en

organisaties) ook vertegenwoordiging van inwoners (huurders en woningbezitters) i.s.m. wijkraad zitten. Opzet is

realisering van alle mogelijke stappen om wijk energíeneutraal te krijgen door middel van besparing, opwekking,

energieopslag en gedragsverandering, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van sociale cohesie bínnen die wijk.

Er wordt binnen de wijk getrechterd waarbij de eerste stap ¡s de wijk via warmtescan in kaart te brengen.

Vervolgens kunnen woningbezitters zich inschrijven om individuele scan te laten maken, bespreken en als vervolg

energiescan laten maken, beoordelen welke stappen er genomen moeten worden om tot energieneutrale woning

te komen. Uitvoeren stappen bij woningbezitters. Regelen financiën d.m.v. 5 jarige lening. Bij woningen met

maatregelen opzetten buurtvolgsysteem va n de ontwikkelingen.

lnzet van facebook en via digitaal energieloket vorderingen tonen en gezamenlijk beoordelen

Product-ma rkt-com bi natie:

Stap voor stap, straat voor straat woningen energieneutraal maken (bij voorkeur 'full electric concept') door lokaal

bedrijfsleven i.s.m. burgerinitiatieven, gemeente en regionaal opererende energiecoaches. Laten zien dat het werkt

is het credo d.m.v. warmtescans, energiescans, financieringsmogelijkheid en best practices in de wijk (op de koffie

bij de buren)

Aanbod:

Wijk of dorp energieneutraal maken door middel van verschillende maatregelen

o huurwoningen en particuliere woningen energiebesparende maatregelen,;

. opwekking van individuele en gezamenlijke zonne-energie (voor al diegenen die geen zonnepanelen

kunnen plaats€n);

r Distributienetwerk opzetten door middel van energieopslag in wijk.

Doelgroep particuliere woningbezitters met woningen in afgebakende wijk ( bouwjaar 1950 - 1990) of dorp, die

nog maatregelen moeten nemen om te komen tot energieneutrale woningen. Tegelijkertijd wordt i.s.m.

verhuurders van woningen een voorbeeldtraject opgezet waaraan woningeigenaren zich kunnen spiegelen.

Waarom die doelgroep:

Binnen een afgebakende wat oudere wijk of dorp is de sociale cohesie het hoogst, zeker als er ook huurwoningen in

te vinden zijn. Deze sociale cohesie heb je nodig om inwoners te overtuigen met voorbeelden van gelijksoortige

Hoe activeer je de doelgroep:

L. Warmtescans wijk/straten
2. Bijeenkomst met alle buurtbewoners (huur en koopsector), waarin scans als voorbeelden

worden uitgelegd, de lokale bedrijven worden gepresenteerd en de aanpak met financiele
middelen uit de doeken wordt gedaan. Tijdens deze bijeenkomst wordt de wíjk ook als

Superwijk geïntroduceerd met als opzet om hele wijk energieneutraal te maken.

3. Energiescans van inwoners die zich hiervoor opgeven, waarbij een duidelijk stappenplan per

woning wordt opgezet i.s.m. energiecoöperatie en bedrijvenalliantie.
4. Koplopersbijeenkomst van inwoners die aan de slag willen met het zetten van meerdere

stappen om hun woning energieneutraal te krijgen;



5. Bekendmaking van de koplopers tijdens een buurtenergiedag i.s.m. wijkraad of dorpsraad.
6. Aan de slag, live te volgen via facebookverslagen
7. Open huizendag van koplopers, waarbij de wijkbewoners op bezoek kunnen komen om te

praten over de aanpassingen en wat het oplevert.
8. Terug naar 3 voor andere inwoners...... etc.

Wat is het innovatieve karakter van de beoogde aanpak? Hoe bouw je voort op bestaande
ervaringen en kennis en wat is er vernieuwend t.o.v. van wat je al deed?

Het innovatieve is dat je de integrale aanpak van alle betrokkenen onder een projectparaplu opzet

en teruggeeft aan de ínwoners van de wíjk. Uiteindelijke doel is de gehele wijk energieneutraal te
krijgen ook door opwekking en opslag te gebruiken voor diegenen die bijvoorbeeld geen

zonnepanelen op hun daken kunnen zetten. Tot nu toe zijn de aanpakken (warmtescan,

energiescan, bedrijvenpresentatie, uitvoering)als afzonderlijke delen na elkaar uitgevoerd en vaak

nog incidenteel. Er zat geen cohesie. Vernieuwend is dat iedereen van het begin af aan weet waar

ze aan toe zijn en dat men bij elkaar in de keuken kan kijken.

Hoeveel woningen ga je benaderen binnen de aanpak?:

ln eerste instantie alle doelgroepwoningen, waarbij er in de eerste tranche een aantal zullen afuallen,
omdat ze de kat uit de boom kijken. Naarverwachting (vorige resultaten... in een wijk 60
warmtescans, 32 energiescans en L5 woningen die aangepakt gaan worden. Door een combinatie te
maken met zonne-energie voor iedereen door een wijkgebonden zonnepark i.c.m. opslagcapaciteít is
de verwachting dat meerdere woningen meer zullen aanpakken om naar een energieneutrale
woonomgeving te komen.

Wat is het te verwachten resultaat van de aanpak? Hoeveel woningen van je te benaderen
doelgroep verwacht je dat één of meer maatregelen nemen?

Een maatregel is niet voldoende, tenzij de woning al een aantal stappen heeft ondernomen. We

verwachten uiteindelijk binnen twee jaar 50 woningen in een wijk te hebben kunnen aanpakken





BijlageB lntentieverklaringinnovatieveaanpakken

lntentieverklaring lnnovatieve Aanpakken

Gemeente Weert ondersteunt de in te dienen lnnovatieve Aanpak Warm Wonen in Weert en
onderschrijft de daarbij horende verplichtingen:

1. Met het indienen van de aanpak verplicht de gemeente zich akkoord te gaan met de
"Ra ndvoorwaa rde n va n de I n novatieve Aa n pa kke n";

2. Met het indienen van de aanpak verplicht de gemeente zich tot deelname aan de monitoring
van de resultaten;

3. Met het indienen van de aanpak borgt de gemeente de kennis en ervaring zowel binnen de
regio alsook via deelname aan het landelijke kennisnetwerk buiten de regio;

4. Een onafhankelijke beoordelingscommissie doet op drie momenten in het traject een
bindende uitspraak over het al dan niet honoreren of voortzetten van een aanpak. Met het
indienen van de lnnovatieve Aanpak gaat de gemeente ex ante akkoord met het oordeel van
de beoordelingscommissie over het al dan niet honoreren van de ingediende aanpak.

BESTUURDER REGIOCOÖRDINATOR

Naam: Geert Gabriëls
Functie: Wethouder
Portefeuille: Duurzaam heid

Naam

Plaats, datum: 8 september 201"6 Plaats, datum:

Handtekening Handtekening





BijlageC Randvoorwaardeninnovatieveaanpakken
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Randvoorwaarden innovatieve aanpakken

INTEIDING EN ACHTERGROND

ln december 2015 is een aangepast Belastingplan gepresenteerd. Daarbij is een reservering afgesproken van
100 miljoen voor energiebesparing in de bestaande koopwoningvoorraad waarmee ook budget beschikbaar
kwam voor lnnovatieve Aanpakken. De VNG en Bouwend Nederland hebben vervolgens met de
Stroomversnelling een voorstel gedaan voor de inzet voor de innovatieve aanpakken. Binnen de innovatieve
aanpakken kunnen gemeenten samen met de aanbodzijde een aanvraag doen voor een bijdrage uit het
beschikbare budget. Het gaat daarbij om een regeling gericht op procesinnovatie voor een aanpak die als doel
heeft bestaande koopwoningen ineens dan wel in stappen naar energieneutraal te renoveren.

RANDVOORWAARDEN

1. Doel en doelgroep

Doel is: Het verhogen van het energetisch niveau van de bestaande particuliere woningvoorraad en de
opschalíng en versnelling hiervan, door middel van lokale en/of regionale innovatieve aanpakken. Met de
innovatieve aanpakken worden eigenaar-bewoners gestimuleerd hun woning te verduurzamen richting
energieneutraal. Of ze dat doen, en in welk tempo, hangt af van de keuzes die de eigenaar-bewoners daarbij
zelf maken.

2, lndienen van de aanvraag

Per regio kan één aanvraag ingediend worden. Deze wordt namens de regio door één gemeente ingediend. Een

regionale aanvraag bestaat uit één of meerdere verschillende aanpakken uit een regio. Per aanpak worden de
volgende onderdelen ingevuld:

¡ Een volledig ingevulde aanvraagformulier voor het indienen van een innovatieve aanpak (zie bijlage A)
¡ De intentieverklaring per innovatieve aanpak, ondertekend door de trekkende bestuurder van een

aanpak en de regiocoördinator (zie bijlage B).

r De handtekeningen van de alliantiepartijen die een rol spelen in de uitvoering van de lnnovatieve
Aanpak (zie bijlage C).

Daarnaast wordt voor de regionale aanvraag een aanvraagformulier voor de regio, met de contactgegevens van
de hoofdaanvrager en de namen van de verschillende aanpakken uit een regionale aanvraag ingediend (zie

bijlage D).

De regionale aanvraag moet op 26 september bij de VNG bínnen zijn. Het indienen van de aanvraag kan digitaal
naar energie@vng.nl.

Volledieheid
. Het programmateam van de VNG zal vervolgens op 27 september de formats controleren op

volledigheid en het (ongeveer) houden aan het maximale aantal woorden peronderdeel. ls een
format niet volledig ingevuld dan zal de VNG uiterlijk 28 september contact opnemen met de
trekkende gemeente van een aanpak en krijgt deze gemeente nog tot 29 september 17:00 uur de tijd
om de onvolledigheden aan te vullen. ls het aangepaste, volledige format dan niet binnen, dan wordt
de aanpak als onvolledig gezien en zal deze niet in behandeling worden genomen.

. Wanneer op 26 september naast een ingediende aanpak geen ondertekende intentieverklaring is
aangeleverd, wordt de aanpak tevens als onvolledig gezien.

¡ Voor het indienen van een aanpak mag alleen het eerder toegezonden aanvraagformulier gebruikt
worden (Bijlage A). Extra projectplannen of teksten als ondersteuning op het aanvraagformulier
worden niet gelezen.

. Aanvragen en aanpakken die na 26 september ingediend worden, worden niet in behandeling
genomen.



Bovenstaande punten zijn van invloed op de onvolledige aanpak, maar niet op eventuele andere aanpakken
binnen een regionale aanvraag.

3. Doorlooptiid

De lnnovatieve Aanpakken is een koplopersaanpak die zich richt op het realiseren van concrete resultaten te
meten in labelstappen. Deze resultaten dienen bij te dragen aan een trans¡tie naar een energieneutrale
woningvoorraad. Daarom worden de subsidiebudgetten in verschillende fases toegekend. Bij elke fase komt de
beoordelingscommissie bijeen om de voortgang per aanpak te toetsen en te bepalen of voor de volgende fase

opnieuw budget toegekend wordt. Dat betekent dat aanpakken in de loop van de tijd af kunnen vallen en niet
meer aanspraak kunnen maken op vervolgbudget. De volgende fases zijn te identificeren:

r Fase 1: nov 2016 T./m april 2Ot7
¡ Fase 2: mei 2077 t/m april 2018
¡ Fase 3: mei 2018 t/m dec 2018

4. Beoordeling lnnovat¡eveAanpakken

De ingediende innovatieve aanpakken worden door een onafhankelijke beoordelingscommíssie beoordeeld. De

commissie bepaalt welke aanpakken en daarbij behorende regionale aanvragen gehonoreerd worden voor
budget. ln de commissie zitten onafhankelijke deskundigen die zitting nemen vanuit de eigen expertise en niet
namens hun organisatie. De eommissieleden hebben verschillende achtergronden die relevant zijn voor de
beoordeling van de aanpakken zoals marketing, innovatief ondernemerschap, wetenschap.
ln het aanvraagformulier voor het indienen van een aanpak staat bij een aantal vragen een puntenaantal. De

beoordelingscommissie beoordeelt alle aanpakken volledig (ook de vragen waar geen punten voor gegeven

wordt). Per "gewogen" vraag beoordelen zij de input met het oordeel:
¡ Goed = aantal punten x 1
r Voldoende = aantal punten x 0,5
o Onvoldoende = aantal punten x 0

Alle aanpakken worden door alle commissieleden beoordeeld. De beoordelingscommissie beoordeelt de
verschillende aanpakken in een aanvraag individueel maar ook in samenhang met de overige aanpakken. Op
basis van de oordelen worden de aanpakken gerangschikt.

De beoordelingscommiss¡e komt voor elke bovengenoemde fase bijeen. De voor fase 1 gehonoreerde
aanpakken worden voor fase 2 gevraagd te reflecteren op de behaalde resultaten en aan te geven hoe zij in
fase 2 verder gaan, of er aanpassingen zijn t.o.v. het originele plan en hoe zij verdere resultaten denken te
behalen. ln fase 2 zal de beoordelingscommissie vooral kijken naar behaalde (proces)resultaten. lnd¡en
daadwerkelijk al fysieke resultaten (verduurzaamde woningen) zijn geboekt worden deze ook meegenomen.
Voorfase 3 zal de beoordelingscommissie kijken naargerealiseerde labelstappen binnen een aanpak. Hierbij
wordt uitgegaan van de al behaalde labelstappen maar ook van de ondertekende offertes binnen een aanpak.
Er zullen maximaal 60 lnnovatieve Aanpakken gehonoreerd worden.

5. Monitoring

De innovatieve aanpakken zetten met name in op procesinnovatie en de daarbij te realiseren energetische
woningverbetering. De monitoring van de lnnovatieve aanpakken zal op beide punten worden uitgevoerd.
De monitoring van de procesinnovatie gaat met name om het totale proces van het verleiden van de
woningeigenaar tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Het meten van de energetische
woningverbetering wordt uitgedrukt in labelstappen. Voor de labelstappen wordt gemeten vanaf een indicatief
label voorafgaand aan de maatregelen naar een definitief labell na afloop van de maatregelen. De partijen die
een aanvraag ondertekenen zijn verplicht deel te nemen aan de monitoring.

t 
Voor een volledig energieneutrale woning (c.q. nul-op-de-meter woning) zullen 5 extra labelstappen gerekend worden t.o.v. label A. Een

renovatie naar energie index 0 staat gelijk aan 3 extra label stappen t.o.v. label A.



6. Eisen aan de alliantie

De alliantie die betrokken is bij de lnnovatieve Aanpakken dient, op termijn, het totale spectrum aan
energiebesparende maatregelen te kunnen aanbieden waarmee de betreffende woningen of VvE's uit kunnen
komen op Energieneutraal. De samenstelling van de alliantie kan gedurende de looptijd van de lnnovatieve
Aanpakken veranderen. Het is mogelijk dat nieuwe partijen aansluiten en aangesloten partijen afscheid nemen
Alle zich aandienende partijen kunnen onder gelijke voorwaarden en omstandigheden deelnemen aan de
alliantie.

7. Eisen aan de aanbieders van maatregelen

Een (consortium van) aanbieder(s) die betrokken is bij een alliantie dient offertes aan de eigenaar-bewoners te
voorzien van een Energie Prestatie Garantie2. Het is aan de eigenaar-bewoner om hier wel of geen gebruik van
te maken.

8. Financieringsvooruraarden

Beschikbare budsetten
ln totaal is er voor de innovatieve aanpakken 14 miljoen euro beschikbaar. Deze wordt in drie fases toegekend
door de beoordelingscommissie en aan de gehonoreerde aanpakken uitgekeerd. Hierbij zal het zwaartepunt
van het budget vallen in de laatste fase.
Voor de eerste fase van 2016 t/m april 2017 wordt budget uitgekeerd per regionale aanvraag waar een aanpak
gehonoreerd wordt. Dit gaat om een vast bedrag van € 50.000, ongeacht het aantal aanpakken die
gehonoreerd worden binnen een aanvraag (maar minimaal één). Dit betekent concreet:

¡ Fase 1: De aanvraag van een VNG-regio, waarin één of meerdere aanpakken worden goedgekeurd
door de beoordelíngscommissie, wordt gehonoreerd met het beschikbaar stellen van een bijdrage van
50.000 euro voor de periode december 2076t/m april 20L7. Voor de volgende fase zal de
beoordelingscommissie opnieuw bepalen of voldoende (proces)resultaten behaald zijn voor een
vervolgbudget. Dit gebeurt per aanpak.

¡ Fase 2: ln april 2017 vindt een tussentijdse beoordeling plaats. Op basis van de beoordeling zal de
tweede tranche per aanpak uitgekeerd worden.

¡ Fase 3: ln april 2018 vindt een tussentijdse beoordeling plaats. Op basis van de beoordeling zal de
derde tranche per aanpak uitgekeerd worden.

Na elke fase worden aanpakken opnieuw beoordeeld. De beoordelingscommissie adviseert of een aanpak in
aanmerking komt voor een vervolgbijdrage. Gehonoreerde bedragen voor fase 2 en fase 3 worden in
tegenstelling tot fase 1 uitgekeerd per aanpak en niet per aanvraag. Dit bedrag kan in de totaalperiode oplopen
naar gemiddeld € 230.000, - per aanpak.

Wiize van uitkeren
De beoordelingscommissie komt met een advies voor het toekennen van budgetten voor de positief
beoordeelde innovatieve aanpakken. Dit advies zal de VNG vervolgens bij het Ministerie van BZK indienen. Op
basis van het advies zal de minister van WenR besluiten het budget voor de innovatieve aanpak via
decentralisatie-uitkeringen uit te keren. Voor fase 1 wordt het budget uitgekeerd in december 2016. Het
bedrag wordt in alle fases uitgekeerd aan de indienende gemeente van de regionale aanvraag. Dat betekent
dat deze gemeente, wanneer er meerdere aanpakken gehonoreerd worden binnen een regio, budgetten
vervolgens moet doorzetten naar de desbetreffende trekkende gemeente van een aanpak.
De bedragen worden toegekend als decentralisatie uitkering. Dat betekent dat een gemeente niet het risico
loopt om budget, bij het behalen van onvoldoende resultaat, terug te betalen. De systematiek is zo ingestoken
dat bij onvoldoende resultaat een aanpak geen vervolgbudget toegekend krijgt.

Fina ncieringsvoorwaarden

2 
Hierin is een enkel een u¡tzondering mogelijk wanneer de offerte n¡et kan voldoen aan de voorwaarden van het garantieproduct

(bijvoorbeeld wanneer een enkelvoudige maatregel wordt u¡tgevoerd maar het garantieproduct alleen garantie biedt bij meervoudige
maatregelen).



Toegekende subsidiebudgetten kunnen ingezet worden ter dekking van de proceskosten die gemaakt
worden om de door de alliantie gestelde doelen en resultaten te bereiken. Het kan gaan om de kosten
van de coördinator, maar bijvoorbeeld ook om de ontwikkeling van een marketingstrategie,
in novatieve financieringsmodellen of van in novatieve PMC's.

Alleen proceskosten die gemaakt worden no het indienen van de aanvraag komen voor financiering in

aanmerking.
De budgetten mogen niet gebruikt worden als extra subsidie voor woningeigenaren of voor
bouwmateríalen of de aanschaf van energiemaatregelen.
De ondersteuning moet aanvullend zijn op bestaand beleid en mag geen vervanging zijn van
financiering van mensen en middelen via andere geldstromen.

De budgetten worden toegekend in verschillende fases. De trekkende gemeente van een aanpak dient
op basis van de ingediende begroting inzicht te kunnen geven in de besteding van de gelden en

behaalde resultaten.

9. Voorwaarden voor ondersteuning
t. Met het índienen van de aanpak verplicht de gemeente zich akkoord te gaan met de randvoorwaarden

van de lnnovatieve Aanpakken;
2. Met het indienen van de aanpak verplicht de gemeente zich tot deelname aan de monitoring van de

resultaten;
3. Met het indienen van de aanpak borgt de gemeente de kennis en ervaring zowel binnen de regío

alsook via deelname aan het landelijke kennisnetwerk buiten de regio;
4. Een onafhankelijke beoordelingscommissie doet op drie momenten in het traject een bindende

uitspraak over het al dan niet honoreren of voortzetten van een aanpak. Met het indienen van de
aanpak gaat de gemeente akkoord met het oordeel van de beoordelingscommissie over het al dan
niet honoreren van de ingediende aanpak.

10. Hardheidsclausule
ln het geval gemeenten redenen hebben om af te wijken van het in dit document gestelde criteria, dan kunnen

zij deze redenen gemotiveerd voorleggen aan de VNG. Het Programmateam, bestaande uit de VNG, Bouwend
NL en Stroomversnelling, beslist daarna of de gemeente mag afwijken van de in dit document gestelde criteria.

a

a

a


