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Betreft : Aanvraag gemeentelijke garantieverklaring t.b.v. lening BNG

Geacht college,

Zoals bekend werkt onze burgercoöperatie, WeertEnergie U.4., stev¡g samen met de gemeente aan
de realisatie van de energiedoelstellingen die door uw raad zijn opgesteld. Het behoeft ook geen

betoog dat de landelijke klimaatdoelstellingen een versnelling van de energietransitie voor ¿owel

opwekken van duurzame energie als besparing daarvan te weeg zal brengen. Met het halen van de
klimaatdoelstellingen is een algemeen belang gediend dat ook lokaal zijn weerslag heeft. Dat lokaal
opwekken van duurzame energie ook het beste kan gebeuren op een manier die de lokale economie
ten goede komt, spreekt voor zich. Draarylak is daarmee gewaarborgd. lmmers, de lokale
gemeenschap draagt dan de lasten en de lusten.

Een van die projecten die we sinds 2016 in samenspraak hebben aangepakt is het zonnepark
Altweerterheide aan de Bocholterweg. Een zonnepark waaruit inwoners samen hun energie kunnen
betrekken en dat gecombineerd met een buurtbatterij er ook voor zal zorgen dat energie opgeslagen
wordt voor gebruik later. Een uniek project dat als zodanig ook is erkend door RVO, die het
batterijgedeelte heeft gesubsidieerd met bijna € 1.000.000. Dit onderdeel zalde rentabiliteit van het
zonnepark ook positief beinvloeden.

Echter, de marges op de exploitat¡e van het zonnepark zelf zijn zeer gering. Dit onder meer door wet-
en regelgeving die bij aanvang van het project niet voorzien was. Daarom willen wij als WeertEnergie
gebruik maken van een mogelijkheid, geboden door de BNG ( Bank Nederlandse Gemeenten ). Z¡j

stelt v¡a een duurzaamheidsfonds ter bevordering van de algemene energietrans¡t¡e in Nederland,
kredietfacilite¡ten ter beschikking aan o.a. Coöperaties, zoals de onze. Deze kredieten kunnen
variëren van min. € 250.000 tot max. € 2.500.000 tegen zeer acceptabele rentepercentages. Als we
een lening zouden afsluiten bij reguliere banken zouden we zeker het dubbele aan rentekosten
moeten betalen, hetgeen neerkomt op € 150.000 meerkosten over 1O jaar bij een lening van €
1.50O.OO0. Om het zonnepark goed te kunnen exploiteren ¡s dit bedrag vereist.
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De belangrijkste voon¡naarde voor het toekennen van deze kredietfaciliteit is een af te geven

garantie, die door de gemeente Weert zou moeten geschieden. Door deze Sarantiestelling kan de

BNG dit lage rentetarief aanbieden en zou het zonnepark nagenoeg resultaatsneutraal kunnen

worden geëxploiteerd door onze Coöperatie WeertEnergie U.A.

Een goedkeuring van deze aanvraag betekent automatisch dat het zonnepark gerealiseerd kan

worden ten gunste van de lokale economie. Weert krijgt zo meteen lokaal opgewekte groene stroom

voor haar inwoners en bedriþen.

We hebben de onderliggende stukken reeds in een eerder stadium aangeleverd aan de

desbetreffende ambtenaren, die een voorstel aangaande dit verzoek zouden voorbereiden.

ln afuiachting van uw react¡e, verblijven wij

U hoogachtend,

r;t¡renuoi

Voorzitter WeertEnergie
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