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 Motie nr.  2020-18

De Raad van Coevorden, in vergadering bijeen op 30 juni 2020
overwegende dat

- Gemeente Coevorden energieneutraal wil zijn in 2040
- Dit een grote inspanning vergt van Gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties
- De gemeente een voorbeeldfunctie heeft in de energietransitie
- Met het vrijkomen van de Essent gelden een aanzienlijkbedrag vrijkomt wat wordt 

toegevoegd aan de algemene reserve
- Een deel van dit bedrag kan worden ingezet voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen 

op gemeentelijk vastgoed en of eigen grond

Verzoekt het college:
- Tot aanschaf en plaatsing  van zonnepanelen over te gaan op het eigen vastgoed wat 

daarvoor geschikt is 
- Tot aanschaf en plaatsing van zonnepanelen over te gaan op eigen grond die zich daar voor 

lenen met inachtneming van de zonneladder
- Dit te financieren uit de opbrengst verkoop aandelen Essent 
- Een uitwerking te maken voor deelname van de inwoners van Coevorden hier in te 

participeren
- Bij de raad hierover uiterlijk 2e kwartaal 2021 een voorstel in te dienen. 

En gaat over tot de orde van de dag
ondertekening raadslid/leden/naam fractie

PAC D66

Jerry Stoker Lars Hoedemaker

Resultaat stemming: 

Aangenomen/verworpen met      stemmen voor en       stemmen tegen
voorzitter,                                                                         griffier,



Toelichting bij de motie.

Dit fonds is er primair voor om inwoners, bedrijven en organisaties de mogelijkheden te bieden en 
te ondersteunen bij het doen van duurzame investeringen. Dit kan doormiddel van het aanbieden 
van een lening tegen een lage rente. Vanzelfsprekend moeten daarvoor voorwaarden en 
garantiestelling worden opgesteld.

De leningen verlagen de drempel voor particulieren om duurzame investeringen te doen en het 
geïnvesteerde bedrag kan op termijn ook worden terugverdiend door bijvoorbeeld verminderde 
energielasten.
Het fonds kan voor diverse maatschappelijke en particulieren initiatiefnemers worden ingezet. 
Denk aan huiseigenaren, schoolbesturen, verenigingen van eigenaren, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen. 
Omdat het hier een revolterend fonds betreft vloeien de rente en aflossingen terug in het fonds en 
komen te zijner tijd weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Voordeel daarvan is dat het voor 
langere periode beschikbaar. 
Omdat het onderhouden van een dergelijk fonds ook kosten met zich mee brengt zouden rente-
inkomsten kunnen worden ingezet om deze kosten te financieren.


