
MEMO 

onderwerp: Beantwoording vragen Aanjaagfonds duurzame energie 
 
 
aan: de gemeenteraad 
van: wethouder Langeveld 
datum: 22 februari 2019 

 
 
In de vergadering van beeldvormende raad van 14 februari is het voorstel Aanjaagfonds 
duurzame energieopwekking behandeld. Tijdens deze vergadering is toegezegd op een 
aantal vragen schriftelijk terug te komen. Hieronder treft u uw vragen met de 
bijbehorende antwoorden: 
 
1. Bestaat er ook een gelijksoortig initiatief in Zevenaar? 
Voor zover ons bekend bestaat er geen gelijksoortig initiatief in de gemeente Zevenaar. 
 
2. De wethouder informeert de raad over het exact beschikbare subsidiebedrag (in de 

notitie van Rebel staan verschillende subsidiebedragen genoemd). 
Het fonds zal geen subsidies inzetten maar leningen. In het rapport staan een aantal 
tabellen met rekenvoorbeelden ter illustratie. 
 

Omvang fonds 
Ten aanzien van de omvang van het fonds wordt ervan uitgegaan dat per 
deelnemende gemeente € 1,25 miljoen beschikbaar komt. De inleg kan echter ook 
gebaseerd worden op het aantal inwoners. In de tabel op pagina 14 wordt een 
voorbeeld uitgewerkt van een inleg per inwoner. Wij stellen de raad voor om net als de 
overige gemeenten € 1,25 mln. in te leggen. 
 
Type leningen 
Ten aanzien van het type leningen worden op pagina 18 karakteristieken van leningen 
uitgewerkt. De bedragen nemen toe naarmate het project vordert. 
 
Multiplier 
Het aanjaagfonds is bedoeld om projecten vlot te trekken waarvoor bestaande fondsen 
geen oplossing bieden. De impact van de dit fonds kan uiteindelijke groot zijn. Dit 
wordt in de tabel op pagina 19 geïllustreerd: Door een inzet van € 8 mln. wordt in het 
eerste voorbeeld een projectwaarde gerealiseerd van €220. mln. (multiplier 27,6). In het 
tweede voorbeeld (multiplier 16,8) een projectwaarde van €134 mln. 

 
3. De wethouder informeert de raad waarom de bandbreedte van de projecten in 

Doetinchem anders is dan in de regio. 
Wat betreft de financiële bandbreedte is het zo afgesproken dat de andere gemeente die 
deelnemen in dit fonds eveneens € 1,25 mln. beschikbaar stellen. Het betreft één fonds 
met voor alle deelnemende gemeenten hetzelfde investeringsreglement. 
Wanneer wordt bedoeld de bandbreedte van het soortige projecten (zon/wind/etc.) dan is 
die per gemeente anders. De energieneutraliteitsopgave is gelieerd aan het verbruik per 
gemeente. De ene gemeente zal in theorie dus meer energie duurzaam moeten opwekken 
dan de andere gemeente. Daarbij moet meegenomen worden dat niet alle duurzame 
energieopwekkingsvormen overal gerealiseerd kunnen worden (denk m.n. aan wet- en 
regelgeving bij windenergie) en de beschikbare ruimte. Dit geeft het verschil in 
bandbreedte van het soortige projecten per gemeente 
 
 


