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Voorstel: 

1. 

Het garanderen van leningen voor lokale 

productie van groene stroom door een collectief 

van inwoners te kwalificeren als invulling van de 

publieke taak 

De coöperatie Op Rozen Zuiver Hof van Twente 

aan te wijzen als door de gemeenteraad ‘goed- 

gekeurde partij’ in de zin van het Treasurystatuut 

De afhandeling van de nog van Coöperatie Op 

Rozen Zuiver Hof van Twente te ontvangen 

aanvraag garantstelling pilot-project voor 

maximaal € 1 min over te laten aan het college 

Zodra de pilot is afgerond de uitvoering van het 

project evalueren en beleidskaders voor garant- 

stelling aan soortgelijke initiatieven vaststellen   
  

Argumenten 

1.1 Stimuleren van duurzaamheid en betrokkenheid 

van inwoners daarbij vinden wij belangrijk. 

Duurzaamheid is voor de gemeente Hof van Twente 

een belangrijk speerpunt. Vanuit het programma 

duurzaamheid en onze Routekaart naar een duurzaam 

Hof van Twente in 2035 worden samen met onze 

inwoners plannen gemaakt voor duurzame energie- 

productie. Als inwoners met elkaar een coöperatie 

oprichten om samen lokaal energie op te wekken, dan 

is dat een positief signaal. Peopl/e, planet, profit gaan 

hier samen. Het college wil een dergelijk initiatief graag 

faciliteren met een gemeentelijke garantstelling op aan 

te trekken kapitaal. Het college heeft voldoende 

signalen ontvangen dat er belangstelling is onder 

inwoners en bedrijven om mee te doen aan de op te 

richten coöperatie. 

1.2 Wij willen het aanbieden van voordelige lokaal 

opgewekte groene stroom stimuleren. De in oprichting 

zijnde Coöperatie Op Rozen Zuiver Hof van Twente 

heeft als doel zo veel mogelijk lokaal groene stroom op 

te wekken met gebruik van de Regeling verlaagd tarief 

Energie-belasting (RVT), ook wel postcoderoos 

genoemd. Dat wil ze doen door inwoners met hun 

deelname aan de coöperatie te laten investeren in 

zonnepanelen op lokale bedrijfsdaken. De financiering 

van de coöperatie is zodanig opgezet dat dat inkomen 

geen belemmering voor deelname aan de coöperatie is. 



Het bedrijfsplan van de coöperatie voorziet er in dat een 

gemiddeld huishouden met een eenmalige inleg van 

enkele tientjes stroom kan gaan afnemen tegen een 

tarief dat voor een gemiddeld gezin ruim € 100 per jaar 

onder de gemiddelde variabele tarieven van de grootste 

3 energiebedrijven in Nederland (Essent, Nuon en 

Eneco) zit. Dit zijn de tarieven die de consument betaalt 

na afloop van de prijsvaste periode die aan actie- 

aanbiedingen verbonden zijn. Verreweg de meeste 

consumenten betalen dat tarief. Na de investering staan 

de tarieven voor de met de coöperatie opgewekte 

stroom in principe vast, want de investeringskosten 

bepalen vrijwel geheel de productiekosten. Leden 

realiseren extra voordeel door ook gas van het energie- 

bedrijf af te nemen waar de coöperatie mee samen- 

werkt. Bovendien krijgen leden bij voorrang de mogelijk- 

heid om in te schrijven op de door de coöperatie tegen 

een rente van 6% uit te geven achtergestelde 

annuïtaire geldlening, waarmee de coöperatie 19% van 

haar investering financiert. 

De coöperatie merkt hierbij op dat overleg met alle 

betrokkenen tot bijstelling van deze cijfers kan leiden. 

1.3 Garantstelling financiering pilot postcoderoos- 

coöperatie is uitvoering van publieke taak. Gezien de 

duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente wordt 

het hoofddoel van de op te richten coöperatie, namellijk 

de lokale productie van groene stroom, als zaak van 

gemeentelijk belang aangemerkt en is garantstelling te 

beschouwen als invulling van de publieke taak van de 

gemeente. 

Op grond van de Wet Fido en ons Treasurystatuut dient 

de gemeenteraad deze zienswijze te onderschrijven om 

tot garantstelling te kunnen overgaan. 

Wij menen dat hiervan sprake is, omdat zonder garant- 

stelling de financiering van de postcoderoos-coöperatie 

niet of tegen een te hoge prijs tot stand komt. Hoge 

financieringskosten betekenen dat er te weinig 

middelen in de businesscase overblijven om lokale 

partners een zodanig aanbod te doen dat ze snel en 

massaal meedoen aan het initiatief. Bovendien is het zo 

dat het geld dat niet naar de bank gaat, lokaal kan 

worden besteed. Tenslotte wordt het met dit initiatief 

mogelijk gemaakt dat ieder inkomen kan meedoen met 

en profiteren van de opwek van groene stroom. Met 

deze wetenschap, gekoppeld aan de door uw raad 

unaniem onderschreven doelstellingen voor productie 

van lokale groene energie, waarvan 50 MWh op daken, 

is ons inziens uitstekend te verdedigen dat hier sprake 

is van een taak met publiek belang. 

2.1 De Coöperatie Op Rozen Zuiver Hof van Twente 

op basis van ons Treasurystatuut kan daarbij aange- 

wezen worden als door de gemeenteraad goed- 

gekeurde partij. Waarbij de beoordeling van de 

concrete aanvraag tot garantstelling door de gemeente- 

raad aan het college wordt over gelaten. In eerste 

instantie geldt deze aanwijzing alleen voor het door 

deze coöperatie te ondernemen pilot-project. 



3.1 De gemeenteraad neemt nu een principebesluit, 

feitelijke uitvoering daarvan laat ze aan het college 

over. De daadwerkelijke afweging tot garantstelling voor 

het pilot-project zal worden gemaakt op basis van door 

de coöperatie te verstrekken onderliggende business- 

case. Deze kan gevuld worden met werkelijke cijfers 

nadat de coöperatie wat betreft de in de pilot te onder- 

nemen investering definitieve afspraken heeft gemaakt 

met dakeigenaren, installatiebedrijven, energiebedrijf, 

BNG Bank en belastingdienst. 

De garantstelling heeft alleen betrekking op dit pilot- 

project voor financiering van maximaal € 1 min. De pilot 

heeft een investeringsvolume van circa € 1,25 min. 

Daarvan haalt de coöperatie 20% van haar financiering 

bij particulieren. 

3.2. Een principebesluit op een nog te ontvangen 

aanvraag om garantstelling door de gemeenteraad is 

nu van belang. De coöperatie mikt er op in december 

de offertes van de installateurs binnen te hebben en de 

rechten van opstal en de afspraken over de vergoeding 

voor het beschikbaar stellen van het dak met dak- 

eigenaren rond te hebben. Ook ligt er dan een overeen- 

komst tot geldlening met de BNG Bank en zijn de 

nodige beschikkingen van de Belastingdienst in het 

kader van de Regeling Verlaagd Tarief geregeld. Op 

dat moment kan de businesscases op basis van 

werkelijke bedragen doorgerekend worden en kan de 

coöperatie de definitieve aanvraag tot garantstelling 

richting de gemeente doen. 

Als alles rond is, inclusief garantstellingbesluit college, 

dan gaat coöperatie actief inwoners werven als lid van 

de Coöperatie Op Rozen Zuiver Hof van Twente. Leden 

worden dan automatisch ook klant van het lokale 

energiebedrijf, voor de afname van stroom (en bij 

voorkeur ook gas). Als de op de daken van het pilot- 

project te realiseren productiecapaciteit is volgetekend 

door lokale inwoners (en de coöperatie verzekerd is van 

afname van de opgewekte stroom), dan neemt de 

coöperatie pas het feitelijk investeringsbesluit en zal de 

lening daadwerkelijk aangetrokken worden. 

De coöperatie verwacht 300 tot 350 huishoudens te 

moeten werven om verzekerd te zijn van afname van 

de met de pilot te realiseren productiecapaciteit. 

41 Na de pilot komt het college met een evaluatie. 

Wij stellen u voor om zodra de pilot is afgerond een 

evaluatie hiervan met u te delen. Daarbij doen wij u een 

voorstel voor het stellen van nadere beleidskader voor 

mogelijk daarna komende aanvragen garantstelling 

voor door lokale coöperaties aan te trekken leningen ter 

financiering van lokale stroomproductie. 

Risico’s 

Het bedrijfsplan voorziet in 1% financiering van de 

investering door inleg van de leden, 19% van de finan- 

ciering wordt uitgezet als een achtergestelde annuïtaire 

geldlening met een looptijd van 15 jaar. De coöperatie 

financiert haar investering voor 80% met een lening van 



de BNG Bank. De gemeente loopt met haar garant- 

stelling beperkte risico's. De 20% particuliere finan- 

ciering is risicodragend, waardoor de afbetaling van de 

te garanderen geldlening aan weinig risico’s gebonden 

is. Deze risico’s worden door de coöperatie verder 

beperkt doordat het bedrijfsplan voorziet in een kas- 

stroom die ruim hoger ligt dan de uitgaven die aan rente 

en aflossing en overige exploitatielasten moeten 

worden gedaan. De vrije kasstroom wordt door de 

coöperatie grotendeels gebruikt om de eerste jaren 

extra buffervermogen op te bouwen en daarmee snel 

haar solvabiliteit omhoog te brengen. 

De coöperatie in oprichting heeft ons een bedrijfsplan 

overlegd. Daarin is een uitgebreide risicoparagraaf en 

een gedetailleerde risico-analyse opgenomen. 

Belangrijkste risico zit in de ontwikkeling van de stroom- 

prijzen, met name in de ontwikkeling van het tarief voor 

de energiebelasting. Het bedrijfsplan van de coöperatie 

rekent met 0% stijging energiebelasting. Een beperkte 

daling van de energiebelasting kan opgevangen 

worden. Een stijging van de energiebelasting lijkt ons 

gezien de alom erkende noodzaak tot energiebesparing 

en uitfasering grijze stroom waarschijnlijker. 

Eigenlijk leidt de gemeente alleen verlies bij een 

radicale verlaging van de Energiebelasting. Als deze 

direct na investeringsbesluit verlaagd wordt van de 

huidige € 0,1007 per kWh naar € 0,06, dan leidt de 

gemeente op haar garantstelling verlies. Onze 

inschatting is dat een radicale verlaging van de 

energiebelasting gezien de alom erkende noodzaak tot 

beperking van het fossiel energiegebruik erg onwaar- 

schijnlijk is. 

Met haar garantstelling geeft de gemeente Hof van 

Twente een belangrijk signaal af richting inwoners dat 

ze staat voor duurzaamheid. In de kern is de gemeente- 

lijke garantstelling het beschermen van coöperatieleden 

tegen de wispelturigheid die de rijksoverheid in haar 

fiscale energiebeleid heeft getoond, en waardoor 

mensen in het land huiverig zijn geworden om te 

investeren in duurzaamheid. 

Alternatieven 

Het alternatief is om geen mogelijkheid tot garantie- 

stelling verstrekken. Daarmee wordt een mogelijkheid 

tegen aantrekkelijke prijzen lokaal duurzame energie te 

produceren niet ingezet. 

Uitvoering 

Na positief besluit op dit raadsvoorstel kan de 

Coöperatie Op Rozen Zuiver Hof van Twente verder 

met de voorbereiding van het pilot-project. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., 
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