
 

 
 

                                                                                              
 
Motie  
Reg.nr. 2016-4 
 
 
  
Onderwerp: Motie  Revolving Fund Heerde Duurzaam 
 
 
 
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 8 november 2016, gehoord de 
beraadslaging,  
 
overwegende dat: 

- de gemeente samen met verschillende doelgroepen, zoals  inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties en ondernemers, concrete stappen wil gaan zetten naar 
een energieneutraal Heerde; 

- de eerste stappen hiertoe zijn gezet op initiatief van de werkgroep “Duurzamer Heerde” 
in samenwerking met betrokken burgers; 

- de eerste initiatieven voor een energiecorporatie in ontwikkeling zijn; 
- het stimuleren en faciliteren van duurzame energie, energieneutraliteit en isolatie van 

woningen een extra impuls kan gebruiken, gegeven het ambitieniveau van onze raad en 
gemeente; 

- van groot belang is om actief en via verschillende kanalen gelden aan te gaan boren, 
die elkaar qua werking aanvullen en  die beschikbaar kunnen komen voor duurzame 
samenwerkingsprojecten via subsidies van Provincie, Rijk en Eu, fondsen en 
investeringsregelingen 

- er een landelijke regeling is voor particuliere huiseigenaren om voordelig te lenen voor 
het treffen van energiebesparende maatregelen die vooral wordt gebruikt voor aanschaf 
en installatie van zonnecollectoren; 

- veel gemeenten echter inmiddels een eigen gemeentelijke Duurzaamheidslening 
hebben, waarbij gunstiger voorwaarden worden gehanteerd en die succesvol ingezet 
wordt om haar klimaatdoelstellingen te realiseren; 

- te verwachten is, dat als gevolg van het verbreden van het draagvlak voor duurzame 
projecten en het activeren van deze doelgroepen niet alleen meer huiseigenaren 
gebruik zullen willen maken van een duurzaamheidslening, maar ook verderstrekkende 
oplossingen en innovatieve  combinaties van duurzaamheidsmaatregelen aan de orde 
zullen komen, waarbij geen of onvoldoende aanspraak gemaakt kan worden op de 
landelijke regeling; 

- ook vanuit het maatschappelijk vastgoed, dat meestal wordt beheerd door verenigingen 
en stichtingen, zoals sportverenigingen, verenigingsgebouwen etc., er belang is bij een 
duurzaamheidslening. Deze gebouwen immers vaak hoge energielasten hebben; 

- de gemeente Heerde op dit moment nog geen eigen duurzaamheidsleningen heeft voor 
particulieren, verenigingen van eigenaren, (sport)verenigingen en maatschappelijke 
instellingen; 

- de gemeente voor een revolving fund gebruik kan maken van de diensten van de SVn 
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) bij de uitvoering, m.n. beheerstaken; 

 



 
- het wiel niet hoeft te worden uitgevonden: er is een veelheid aan voorbeelden van 

gemeentelijke verordeningen voor een revolving fund ten behoeve van klimaat- en 
energieprojecten 

- overwogen kan worden gebruik te maken van de afkoopmethodiek zoals die door de 
SVn wordt aangeboden, en waarbij de gemeente slechts 25% financieert en de SVn de 
rest, 

 
spreekt uit dat: 

- de gemeente Heerde er goed aan zou doen om Duurzaamheidsleningen te gaan 
faciliteren vanuit een revolving fund, als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid, voor 
particulieren, voor verenigingen van eigenaren, (sport)verenigingen en 
maatschappelijke instellingen en zo mogelijk ook bedrijven ten behoeve van 
investeringen in (gezamenlijke) duurzame energie en innovatieve projecten die 
bijdragen aan een energieneutraal Heerde; 

 
verzoekt het college: 

1. een concept verordening duurzaamheidslening op te stellen ten behoeve van lokale 
(gezamenlijke) klimaat en energieprojecten, gebruikmakend van de diverse 
gemeentelijke voorbeelden die in den lande voorhanden zijn op basis van een revolving 
fund ad. € 300.000,00 via SVn; 

2. na te gaan in hoeverre de uitvoering en beheer van dit fonds kan worden geregeld via 
SVn en bij de dekking de afkoopmethodiek te betrekken; 

3. incidenteel Budget vrij te maken uit budgetten voor ruimtelijk beleid; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Fractie D66/GroenLinks Fractie PvdA 
Silvia van Amerongen Siebren Buist 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting T.a.v. de afkoopmethodiek: 
Zie bijlage 
 

 


