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Instemmen met het voornemen een lokaal energiefonds op te richten en het college 

toestemming geven aan lokale partijen duurzaamheidsleningen te verstrekken tot in totaliteit 

maximaal € 400.000. 

Argumenten 

In de raadsbijeenkomst van 27 november 2019 bent u geïnformeerd over het idee van een 

Energiefonds Hof van Twente. Dit Energiefonds biedt ondernemers, middels een lening, 

tijdelijk financiële ondersteuning om duurzaamheidsmaatregelen door te kunnen voeren. Dit 

Energiefonds Hof van Twente wordt geen zelfstandig op te richten juridische entiteit, maar 

enkel een fonds binnen de gemeente van waaruit leningen verstrekt worden. Het oprichten 

van het fonds gebeurt niet alleen, maar in samenwerking met Energiefonds Twente. Het 

Energiefonds Twente wordt de uitvoeringsorganisatie en begeleidt de gemeente bij het 

opzetten en uitvoeren van de regeling. Daarnaast fungeert ze als 'makelaar' die de vraag 

(lokale ondernemers) en aanbod (gemeentelijk krediet) bij elkaar brengt. 

Tijdens een informele uitvraag heeft zich al een aantal ondernemers gemeld die geholpen 

zouden zijn met een lening vanuit het Energiefonds. Het fonds verstrekt duurzaamheids- 

leningen met een looptijd van 5, 10 of 15 jaar aan bedrijven en instellingen die projecten 

uitvoeren voor duurzame energieopwekking of energiebesparing. Dit kunnen bedrijven, 

(sport)verenigingen, scholen of energiecoöperaties zijn. Het fonds is nooit de enige financier 

van een project: voor leningen tussen €5.000 en €25.000 wordt maximaal 75% bijgedragen. 

Bij leningen tussen de €25.000 en €50.000 is de fondsbijdrage maximaal 50%. Omdat het 

verstrekte geldleningen betreft, kost het de gemeente (als alles wordt terugbetaald) niets. 

Daarnaast worden de rentelasten afgedekt door de rentevergoedingen die betaald worden 

door de initiatiefnemers. 

Ondernemers die zich zullen melden bij dit fonds hebben projecten die onvoldoende door de 

markt worden opgepakt en waarmee zij geen/onvoldoende aanspraak kunnen maken op 

andere aantrekkelijke leningen of stimuleringsregelingen vanuit bijvoorbeeld de Provincie. 

Middels dit Energiefonds worden ondernemers en andere initiatiefnemers geholpen om toch 

hun duurzaamheidsdoelstellingen uit te voeren en zo hun steentje bij te dragen aan een 

energieneutraal Hof van Twente. 

De afgelopen jaren hebben we gewerkt met verschillende ondernemerscoaches (subsidie- 

coach en duurzaamheidscoach) met elk een eigen, en daarmee ook beperkte, expertise. 

Vanaf 1 januari 2019 maken we officieel al geen gebruik meer van deze coaches. Hiermee 

kunnen we onze ondernemers niet de ondersteuning bieden die zij wensen en nodig hebben. 

Dat was één van de uitkomsten van het onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van 2018. 

Het Energiefonds biedt, naast financiële ondersteuning, juist ook kennis op maat. Ook 

verschillende andere Twentse gemeentes maken gebruik van de diensten Energiefonds 

Twente, daarom lijkt dit een mooie manier om de samenwerking rondom duurzaamheid te 

versterken en gebruik te maken van elkaars ervaringen. 



In eerste instantie wordt voorgesteld om in totaliteit voor maximaal € 400.000 aan leningen te 

verstrekken. Omdat het verstrekken (en aantrekken) van geldleningen boekhoudkundig geen 

effect heeft op de gemeentelijke exploitatie, kost het de gemeente niets. Op de verstrekte 

leningen wordt tenslotte periodiek afgelost. De rentevergoeding die de gemeente ontvangt is 

gelijk aan de rentekosten die de gemeente heeft + een opslag voor administratieve kosten. 

Als voor € 400.000 aan leningen is verstrekt kan het energiefonds als een succes worden 

beschouwd. Het is dan mogelijk een soortgelijke constructie op te zetten en weer voor een x 

bedrag duurzaamheidsleningen te verstrekken. 

Risico’s 

Initiatiefnemers worden geacht het geleende geld in termijnen en in de afgesproken looptijd 

terug te betalen. Het risico bestaat dat niet alle initiatiefnemers dit kunnen (default) en dat de 

gemeente uiteindelijk minder geld terugontvangt dan dat aan lening is uitgezet. Uit ervaring 

weet Energiefonds Twente, dat landelijk meer dan 300 van dit soort leningen beheert, dat de 

kans op default klein wordt geacht. Bedrijven die in Hof van Twente een energielening willen 

aanvragen moeten tenslotte ook zelf een deel van de investering betalen. 

Uit ervaringen bij Drenthe is gebleken dat initiatiefnemers (bedrijven en instellingen) 

uitsluitend eigen vermogen inzetten voor duurzaamheid als de liquiditeit en solvabiliteit goed 

zijn en dat ze ervan overtuigd zijn dat in de komende jaren niet extra geïnvesteerd hoeft te 

worden in het primaire proces, het personeel of het vastgoed. Dit maakt de kans klein dat 

bedrijven en instellingen die in financiële nood zitten, gebruik maken van leningen uit dit 

duurzaamheidsfonds. Feit blijft dat leningen worden verstrekt aan MKB-ondernemers die 

geen inkomenszekerheid hebben; faillissementen/betalingsproblemen blijven mogelijk. 

Alternatieven 

Een alternatief is het niet oprichten van het Energiefonds Hof van Twente terwijl daar wel 

behoefte aan blijkt te zijn. Gezien de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen, én de 

behoefte vanuit ondernemers, is dit niet wenselijk. Daarnaast is het mogelijk zelf een 

dergelijk fonds in het leven te roepen. Echter is de expertise en ervaring van het 

Energiefonds Twente wenselijk. 

Vervolg 

1. Na het raadsbesluit worden de verdere details, zoals financieel administratieve afspraken 

Energiefonds Hof van Twente, verder afgestemd met Energiefonds Twente 

2. De ondernemers die zich gemeld hebben met interesse voor het fonds worden vanuit 

Energiefonds Hof van Twente begeleid. 
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