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Doel 

(geanonimiseerd)

Naar aanleiding van het eerder genomen besluit van de raad om € 400.000 beschikbaar te 

stellen voor een Energiefonds Hof van Twente, volgt hierbij het verzoek om dit administratief 

gezien mogelijk te maken door de subsidieverordening met bijbehorend renteblad vast te 

stellen. 

Voorstel 

De subsidieverordening met renteblad vaststellen. Daarmee kan het Energiefonds Hof van 

Twente volgens het omschreven proces en voorwaarden tot uitvoer worden gebracht. 

Argumenten 

Het hoe en waarom van een Energiefonds Hof van Twente en de samenwerking met 

Energiefonds Twente is al uitgebreid aan de orde gekomen en vastgesteld in het raads- 

besluit van 2 maart 2021. Daarin is besloten dat de raad € 400.000 beschikbaar stelt voor 

kleine duurzaamheidsleningen voor ondernemers, stichtingen en verenigingen. 

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. 

Het fonds verstrekt duurzaamheidsleningen 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 deze leningen in vorm van subsidies verstrekt worden is een subsidieverordening 

noodzakelijk. Deze moet door u als raad worden vastgesteld en vindt u in dit raadsvoorstel 

samen met het bijbehorende renteblad. 

Risico’s 

Bij het niet vaststellen van verordening kunnen er geen subsidies verstrekt worden. 



Vervolg 

Na vaststelling door de raad wordt de regeling opengesteld, wordt de website 

www.energiefondshofvantwente.nl gelanceerd en promotie opgepakt. Worden eerdere 

geïnteresseerden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en worden lokale partijen die 

lokale ondernemers kunnen adviseren rondom het toepassen van deze regeling toegerust 

met informatie over deze regeling. 
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