
 Collegevoorstel 

Openbaar 

Map = B&W, Raad / sjab = Collegevoorstel
Opgesteld door Erik Maessen, 94 36, e.maessen@nijmegen.nl subsidieregelingen 

Verduurzaming particulier

woningbezit

Onderwerp 

Subsidieregelingen verduurzaming particulier woningbezit 

Programma BW-nummer 

Duurzaamheid 

Portefeuillehouder 

H. Tiemens 

Samenvatting 

Ter stimulering van de verduurzaming van particulier woningbezit wordt  een 

tweetal subsidieregelingen voor het jaar 2018 voorgesteld. Het betreft enerzijds 

een tegemoetkoming in de kosten voor het verrichten van een energiescan voor 

bewoners van Hengstdal en anderzijds het vergoeden van de afsluitkosten 

wanneer bewoners van Nijmegen hun aardgasaansluiting  af laten sluiten. 
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1 Probleemstelling 

1.1 Energieadviezen Hengstdal 

Eind 2017 heeft de provincie Gelderland een subsidie te verstrekt voor het uitvoeren 

van een projectplan dat is ingediend door het bewonersinitiatief  Duurzaam Hengstdal in 

het kader van de Wijk van de Toekomst. Eén van de onderdelen van dit projectplan is het 

verstrekken van een financiële tegemoetkoming in de kosten voor het verkrijgen  van een 

energieadvies voor bewoners van Hengstdal die hun woning willen verbouwen of nieuwe 

bewoners die in 2018 naar deze wijk verhuizen en daarom hun woning willen verbouwen. 

Dit onderdeel van het projectplan is tevens één van de  Green Challenges. 

1.2 Vergoeden afsluitkosten 

Wanneer huiseigenaren hun gasaansluiting willen afsluiten worden door de 

netbeheerder afsluitkosten in rekening gebracht. Omdat deze kosten belemmerend 

kunnen werken wanneer huiseigenaren hun gasaansluiting willen laten afsluiten stellen we 

voor om deze kosten in ieder geval voor 2018 te vergoeden. 

2 Juridische aspecten 

Op grond van artikel 2, eerste lid van Nijmeegse kaderverordening 

subsidieverstrekking is het College van Burgemeester en Wethouders bevoegd tot het 

toepassen van deze  verordening. Op grond van artikel 7 van deze verordening kan het 

college nadere regels stellen aan de vereisten voor een aanvraag. 

3 Doelstelling 

Met beide subsidieregelingen wordt het verduurzamen van het particulier 

woningbezit gestimuleerd. 

4 Argumenten 

Wanneer bewoners met een energieadvies in de hand een verbouwing gaan uitvoeren 

is de kans groot dat de juiste keuzes op energetisch vlak worden gemaakt. Een kwalitatief 

goed energieadvies is doorgaans maatwerk en daardoor prijzig. Een financiële 

tegemoetkoming kan woningeigenaren over de streep trekken.  

Omdat deze regeling in het kader van de Wijk van de Toekomst wordt ingesteld geldt 

deze regeling uitsluitend voor woningen in de wijk Hengstdal. 

Het in rekening brengen van kosten voor het afsluiten van een aardgasaansluiting 

wordt door de meeste mensen niet begrepen. De voorlopers in de energietransitie zijn van 

mening goed bezig te zijn. Het in rekening brengen van de afsluitkosten wordt daardoor als 

onrechtvaardig ervaren. 

5 Financiën 

Voor de tegemoetkoming in de kosten voor een energieadvies heeft de provincie in 

totaal €16.500 beschikbaar gesteld. De vergoeding is maximaal 80% van de kosten met een 

maximum bedrag van €550 per advies. De kosten worden geboekt op nummer: E000218 . 

AA013 . T006418. 

 

Voor de subsidieregeling vergoeding afsluitkosten wordt een maximaal bedrag van 

€10.000 uit het budget Uitvoering Energiebeleid (60549) geoormerkt voor het vergoeden 

van de afsluitkosten. De kosten worden geboekt op 60549 . S0090 .  

 



 

 

Collegevoorstel   

  subsidieregelingen 

Verduurzaming particulier 

woningbezit 

 

 

6 Participatie en Communicatie 

De subsidieregeling tegemoetkoming kosten energieadvies Hengstdal wordt op de 

website van Duurzaam Hengstdal, het loket Duurzaam Wonen Plus gepubliceerd. 

Daarnaast worden makelaars en de ODRN geïnformeerd over deze regeling zodat zij hun 

klanten kunnen informeren. 

 

De regeling met betrekking tot het vergoeden van de afsluitkosten wordt op de 

website Duurzaam Wonen plus en op de gemeentelijke website en in de Brug gepubliceerd. 

7 Uitvoering en evaluatie 

De regeling met betrekking tot de tegemoetkoming in de kosten voor een 

energieadvies wordt via de website van Duurzaam Hengstdal aangevraagd. Zodra het 

advies is verstrekt stuurt de aanvrager een kopie van het aanvraagformulier en de factuur 

via een web-formulier toe aan de gemeente. In het web-formulier worden de NAW-

gegevens en het banknummer ingevuld en een kopie van een recent  bankafschrift en een  

kopie Identiteitsbewijs toegevoegd. De gemeente berekent het uit te keren bedrag, stelt de 

aanvrager daarvan op de hoogte. Vervolgens wordt het toegekende bedrag uitgekeerd. Is 

het maximale aantal bereikt dan wordt dit op de websites aangegeven en wordt het web-

formulier verwijderd. de regeling geldt voor de periode 1 maart 2018 tot en met 1 juli 2018. 

 

Het vergoeden van de afsluitkosten verloopt op een soortgelijke manier. Voor deze 

regeling moeten we toetsen of de woning in Nijmegen gelegen is en kunnen we aan de 

hand van de factuur toetsen of de woning daadwerkelijk afgesloten is en op welk tijdstip 

dat is gebeurd. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 maart  tot en met 31 

december  2018. 

8 Risico’s 

Aan beide regelingen kleven geen risico's. Er wordt een maximumbedrag beschikbaar 

gesteld binnen een afgebakende periode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage(n): Beleidsregels subsidieregeling verduurzaming particulier woningbezit; 

  Aanvraag formulier tegemoetkoming kosten energieadvies; 

  Aanvraagformulier vergoeding afsluitkosten. 

Ter inzage:  



Beleidsregels: Subsidieregeling stimulering verduurzamen particulier 

woningbezit 2018 

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen, overwegende dat het ter uitvoering van de 

Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking 2011 gewenst is beleidsregels te stellen inzake het 

verlenen van subsidies ter stimulering van het verduurzamen van woningen; gelet op artikel 4, lid 3, van de 

Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking 2011, 

BESLUIT: vast te stellen de Beleidsregels: ‘Subsidieregeling stimulering verduurzamen particulier 

woningbezit 2018’ 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en voorwaarden 

Artikel 1.1 Doel van de subsidie 

De subsidie wordt verstrekt om eigenaren van een woning of pand tegemoet te komen in de kosten van 

het verduurzamen van de woning of het pand met als doel het reduceren van de CO2-uitstoot. De regeling 

geldt alleen voor woningen en panden die zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van Nijmegen. 

Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 

In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 

a. Bestaande woning of bestaand pand: een reeds bestaand gebouw, inclusief eventuele nieuwe aanbouw,

mits de aanbouw aansluit op het bestaande gebouw en onder de woon- of verblijfsbestemming valt;

b. Eigenaar: eigenaar van een woning of pand. Hiertoe wordt tevens gerekend een opstaller, erfpachter,

vruchtgebruiker of een vereniging van eigenaren;

c. Huurder: bewoner van een woning of gebruiker van een pand niet zijnde de eigenaar;

d. Pand: een gebouw met een verblijfsfunctie voor mensen, niet zijnde een woning;

e. Subsidieaanvrager: een eigenaar (lid b) of  huurder (lid c);

f. Woning: ruimte met woonbestemming, een eigen toegang, waarbij bewoners niet afhankelijk zijn van

wezenlijke voorzieningen, welke buiten de woonruimte gelegen zijn;

g. Energieadvies: een door een gecertificeerd bedrijf afgegeven energieadvies toegespitst op de woning

of het pand van de aanvrager;

h. Afsluitkosten: de door de netbeheerder berekende kosten voor het afsluiten van de aardgasaansluiting

van een woning of een pand.

i. 

Artikel 1.3 Toepassingsbereik 

A. Tegemoetkoming in de kosten voor het maken van een energieadvies 

Het college kan op basis van deze beleidsregel aan de eigenaar van een woning of pand gelegen in de wijk 

Hengstdal subsidie verlenen ter tegemoetkoming in de kosten van het maken van een op de woning of 



 

 

pand toegespitst energieadvies, indien de eigenaar een aanvraag tot het verlenen van subsidie heeft 

ingediend, die voldoet aan de bij deze beleidsregel gestelde eisen. 

B. Vergoeding van de kosten voor het afkoppelen van een aardgasaansluiting  

Het college kan op basis van deze beleidsregel aan de eigenaar of huurder van een woning of pand 

gelegen in Nijmegen subsidie verlenen ter vergoeding van de kosten die in rekening worden gebracht door 

de netbeheerder voor het afsluiten van de aardgasaansluiting, indien de eigenaar een aanvraag tot het 

verlenen van subsidie heeft ingediend, die voldoet aan de bij deze beleidsregel gestelde eisen. 

 

Artikel 1.4 Subsidiebedragen 

1. de tegemoetkoming in de kosten voor het energieadvies bedraagt  80% van de kosten met een 

maximum van €550 per advies; 

2. de vergoeding van de afsluitkosten bedraagt maximaal €650 per woning of pand. 

 

Artikel 1.5 Subsidieplafond 

1. in de periode 1 maart 2018 tot 1 juli 2018 is maximaal €16.500 beschikbaar voor de 

tegemoetkoming in de kosten voor een energieadvies. De aanvraag wordt vanaf het moment dat 

deze compleet is beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Deze regeling is éénmalig. 

2. voor de vergoeding van de afsluitkosten is van 1 maart tot en met 31 december 2018 maximaal 

€10.000 beschikbaar. De aanvraag wordt vanaf het moment dat deze compleet is beoordeeld op 

volgorde van binnenkomst. Hierna wordt jaarlijks een nieuw subsidieplafond door het college 

vastgesteld. 

 

Hoofdstuk 2 Subsidieaanvraag 

 

Artikel 2.1 Indiening aanvraag 

1. De aanvraag wordt via het digitaal loket of schriftelijk ingediend nadat de werkzaamheden zijn 

afgerond; 

2. Het college stelt een aanvraagformulier vast waarop tevens staat aangegeven welke bescheiden 

ingediend moeten worden; 

3. de subsidieaanvrager voegt bij het aanvraagformulier kopieën van: 

a. het verzoek tot het maken van een energieadvies dan wel het verzoek om de gasaansluiting af 

te sluiten; 

 b. de facturen; 

 c. een kopie van de bankpas; 

 d. een kopie van een bankafschrift. 



 

 

4. het college is bevoegd, het overleggen van andere bescheiden, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn 

voor het beoordelen van de aanvraag, te verlangen; 

 

Artikel 2.2 Weigeringsgronden 

De subsidie kan worden geweigerd als: 

1. Het subsidieplafond uit artikel 1.5 wordt overschreden; 

2. Deze subsidie reeds eerder op hetzelfde adres voor dezelfde werkzaamheden is verstrekt. 

Hoofdstuk 3 De subsidievaststelling en Betaling 

 

Artikel 3.1 Subsidievaststelling 

1. De subsidieaanvrager dient uiterlijk binnen 1 maand na het verlopen van de in artikel 1.5 genoemde 

termijnen een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in; 

2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag. 

 

Artikel 3.2 Betaling 

De betaling vindt plaats binnen 6 weken na de subsidievaststelling 

 

Hoofdstuk 4 Inwerkingtreding en looptijd 

Artikel 6.1 

1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Gemeenteblad. 

2. Deze regeling heeft een tijdelijk karakter en is van kracht van 1 maart 2018 tot en met 31 december 

2018. 
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Aanvraagformulier vergoeding afkoppelkosten 

 

 

 

Naam: 

 

Adres: 

 

Telefoonnummer: 

 

Burgerservicenummer: 

 

Rekeningnummer: 

 

 

De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer onderstaande stukken zij 

bijgevoegd: 

1.  een de kopie van de   aanvraag voor het afsluiten van de aardgasaansluiting; 

2. Een kopie van de factuur van de netbeheerder die de werkzaamheden heeft 

uitgevoerd. Deze factuur dient gedateerd te zijn en voorzien te zijn van het adres 

waar de gasaansluiting is afgesloten 

3. Een kopie van een recent bankafschrift; 

4. Een kopie van het identiteitsbewijs.. 
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Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten 

energieadvies Hengstdal 

 

 

 

Naam: 

 

Adres: 

 

Telefoonnummer: 

 

Burgerservicenummer: 

 

Rekeningnummer: 

 

 

De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer de onderstaande stukken zijn 

bijgevoegd: 

1.  een de kopie van de  ontvangstbevestiging van de aanvraag voor een energieadvies 

bij Duurzaam Hengstdal is bijgevoegd; 

2. Een kopie van de factuur van het gecertificeerde adviesbureau dat het 

energieadvies heeft afgegeven. Deze factuur dient gedateerd te zijn en voorzien te 

zijn van het adres waarvoor het advies is afgegeven; 

3. Een kopie van het identiteitsbewijs; 

4. Een kopie van een recent bankafschrift. 
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