
 

 

 

 

Wilhelminasingel 101 
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert 

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl 
Website: www.weert.nl – Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert 

 

 
 
Fractie DUS Weert 
t.a.v. R. van Dooren 
 
 
 
 
 

 

  

  

Weert, 26 januari 2021  

  

  

Onderwerp : Antwoorden op vragen gesteld per mail op 26 januari 2021 

Uw kenmerk :  

Ons kenmerk : 1111318/1273123 

  

  

Beste heer Van Dooren, 

 
Naar aanleiding van de commissiebehandeling van het raadsvoorstel “Energiefonds” 
heeft u per mail op 26 januari 2021 aanvullende vragen gesteld. In deze brief willen wij 
antwoord geven op de door u gestelde vragen. 
 
Vraag: In het raadsvoorstel staat dat de leningsovereenkomst is toegevoegd aan het 
raadsvoorstel. Ik kan ze niet vinden. 
De leningsovereenkomst is een bevoegdheid van het college. Is niet openbaar. Er zal een 
exemplaar in het geheime kastje worden gelegd. 
 
Vraag: Moet de klant jaarlijks een contract afsluiten met Samen Om om jaarlijks de 150 
euro te kunnen ontvangen. 
Het contract mag meerjarig worden afgesloten. Er wordt wel jaarlijks een overzicht 
aangeleverd op peildatum 01 januari van het lopende jaar. Dit overzicht is de basis voor de 
bepaling van het aantal contractanten.  
 
Vraag: Het exploitatieplan is gebaseerd op aannames. Snap ik, ik zie het als een soort 
ondernemingsplan. Maar.... 
Er zijn risico's verbonden aan de exploitatie van het zonnedak. Het risico voor de gemeente 
bedraagt nooit meer dan € 160.000,- inleg. Daar staat eigendom van de zonnepanelen 
tegenover bij niet nakomen van financiële verplichtingen door WeertEnergie.  
 
Vraag: Wanneer er overtekend wordt worden er meer panelen geplaatst met nieuwe 
afspraken. Is dat een addendum of moet  het voorstel dan opnieuw naar de raad? 



Dit project is een pilot. Het streven is om een verordening vast te laten stellen waarin 
financiering van soortgelijke maatschappelijke verduurzamingsprojecten gereguleerd is. 
Jaarlijks zal de raad op de hoogte worden gehouden van de uitgaven en inkomsten van het 
energiefonds. 
 
Vraag: Is er ook sprake van een soort limiet. Wanneer het dak vol ligt en de maximale 
opbrengst is bereikt? 
Voorlopig kunnen ongeveer 60 huishoudens van elektriciteit worden voorzien door de 
maximale opbrengst van dit zonnedak.  
 
Vraag: Er wordt een relatie gelegd tussen aflossing door WE en de exploitatieresultaten. 
Daarmee wordt de gemeente mede-risicodrager. Welke criteria zijn er om te bepalen 
wanneer de gemeente gebruik gaat maken van het recht van opstal? Wachten we 15 jaar 
of beoordelen we tussentijds? 
In principe heeft WeertEnergie 15 jaar de tijd om de lening af te lossen. Wanneer 
tussentijds niet aan de aflossingsverplichting voldaan kan worden gaan we het gesprek 
aan. Afhankelijk van de oorzaak van de tegenvallende exploitatie worden maatregelen en 
besluiten genomen. Opbrengst van de zonnepanelen blijft achter als gevolg van minder 
zonuren of lagere stroomprijzen vraagt om een andere benadering dan wanneer de 
oorzaak gezocht moet worden in het uitblijven van contracten. 
 
Vraag: De uitbetaling van de 150 euro is gegarandeerd via verrekening met het 
revolverend karakter van de lening. Daarmee wordt voor de klant de 150 gegarandeerd bij 
tegenvallende exploitatie. Volgens mij neemt de gemeente dan 3 risico’s. 1 het fonds 
wordt minder snel gevuld 2 de aflossing door WE wordt vertraagd 3 Wanneer WE niet aan 
haar verplichtingen kan voldoen staat de gemeente aan de lat voor dat geld. Klopt dat. 
Wanneer de exploitatie van het zonnedak onvoldoende is om de € 150,- te voldoen dan 
wordt dit bedrag toch aan de contractant die daarvoor in aanmerking komt uitgekeerd. 
Zoals aangegeven in het stuk wordt er bij een tegenvallende exploitatie mogelijk 
(gedeeltelijk) uitstel van aflossing toegestaan. Het risico van de gemeente blijft in alle 
gevallen beperkt tot € 160.000,- waarbij het eigendom van de zonnepanelen kan worden 
opgeëist tot aan het moment dat de lening volledig is afgelost. 
 
Vraag: Onderhavig project is een pilot. Wordt dit door WE ook als zodanig ondergebracht 
in de holding? Met andere woorden.....beperkt het verhaalsrecht van de gemeente zich tot 
genoemd project? 
Het verhaalsrecht beperkt zich tot dit project. Wordt notarieel vastgelegd.  
 
Vraag: Tot slot. Diverse energieleveranciers zijn bereid om bedragen tot 300 euro neer te 
tellen voor een nieuw contract. Wat is dan de toegevoegde financiële waarde van dit 
voorstel voor een overstapper? 
De tarieven van SamenOM zijn scherp. De € 150,- wordt als extra stimulans gegeven. In het 
geval van deze regeling is er garantie op gebruik van hernieuwbare energie opgewekt in 
Weert en voor Weert. 

 


