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Weert, 19 januari 2021  

  

  

Onderwerp : Beantwoording vragen Energiefonds 

Uw kenmerk :  

Ons kenmerk : 1132373/1268338 

  

  

Beste Mevrouw Van den Bergh, 

 
In uw mail van 19 januari 2021 stelt u vragen betreffende het energiefonds. Met deze 
brief willen wij antwoord geven op de door u gestelde vragen. 
 
Raadsvoorstel Energiefonds 
Vraag: wat als bedragen niet kunnen worden terugbetaald, bijv bij faillissement? 
 
Antwoord: 
In het geval van de lening aan WeertEnergie worden we als gemeente eigenaar van de 
zonnepanelen en bijbehorende subsidie. We kunnen de exploitatie van het zonnedak op 
eigen titel overnemen of onderbrengen bij een andere partner. 
In het geval van de maatregelen voor verenigingen en stichtingen zullen in de lening 
overeenkomst aanvullende afspraken worden gemaakt betreffende zekerheden. De 
maatregelen betreffen de accommodatie en niet de gebruiker / eigenaar van de 
accommodatie. Bij opheffen van de vereniging / faillissement van de vereniging gaat de 
accommodatie een nieuwe invulling krijgen. De toegepaste verduurzamingsmaatregelen 
blijven gehandhaafd en bijdragen aan de energietransitie. 
 
Vraag: het fonds kent een revolverend karakter, met een langere doorlooptijd. Wat als 
gevolg hiervan op een gegeven moment geen gelden beschikbaar zijn? 
 
Antwoord: 
In het raadsvoorstel wordt in de kanttekeningen aangegeven dat er dan om een 
aanvulling van het energiefonds, uit de beschikbare reserve energietransitie, gevraagd 
zal worden, middels een apart raadsvoorstel. 
 
Vraag: wie is energieleverancier SamenOM? Moet deze gebruik maken van het netwerk 
van Enexis en is voldoende capaciteit via dit netwerk beschikbaar? 
 
Antwoord: 
Energiecoöperaties zijn producenten en die mogen niet leveren. Daarvoor hebben ze een 
gezamenlijke leverancier, zonder winstoogmerk, opgezet. SamenOM. SamenOM is 
daarmee het juridisch lichaam dat namens ALLE energiecoöperaties als 
energieleverancier optreedt. Zij maken voor het transport gebruik van bestaande 
infrastructuur. Dit is wettelijk geregeld in de elektriciteitswet. 
 
 



Vraag:  hoeveel huishoudens kunnen maximaal gebruik maken van de € 150,— regeling? 
 
Antwoord: 
Voor het huidige zonnedak is er plaats voor ca 60 huishoudens. 
 
Vraag: 5.5 lijkt tegenstrijdig met doel energiebesparing. Stimuleren tot juist meer 
gebruik? 
 
Antwoord: 
De tegemoetkoming is juist los gekoppeld van het gebruik. Hierdoor loopt de exploitatie 
van het zonnedak meer risico. Maar het extra gebruik van elektriciteit wordt nadrukkelijk 
NIET gestimuleerd. De tegemoetkoming van € 150,- is voor iedereen gelijk. 
 
Vraag: genoemde % van 6% commercieel tarief waartegen WeertEnergie zou kunnen 
lenen is hoog. En bevreemdt gelet op banken die ook duurzaamheid promoten. Wat doet 
BNG, daar heeft WeertEnergie al een lening. 
 
Antwoord: 
Voor een goede juridische toets inzake staatssteun is op advies van juristen een 
vergelijking gemaakt met reguliere commerciële banken. Het rentepercentage is ook 
inherent aan de zekerheden en de looptijd. 
 
Ad Samenwerkingsafspraken gemeente Weert en Weert Energie 
Vraag: wie leent? Coöperatie WeertEnergie of de Uitvoeringsorganisatie? 
 
Antwoord: 
WeertEnergie leent 
 
Vraag: bevoegd om te lenen? 
 
Antwoord: 
Ja. Juridische toets heeft plaatsgevonden 
 
Vraag: status aansprakelijkheid bij non-betaling en/of faillissement? Bestuur? 
Aangegeven wordt dat wordt gekeken naar passende oplossing. Is het beter hierover 
vooraf iets concreter te zijn? 
 
Antwoord: 
Het is een pilot die we gezamenlijk aangaan. De zekerheid is dat we eigenaar worden 
van de zonnepanelen inclusief de subsidie bij niet volledige aflossing. Passende oplossing 
kan pas worden gezocht op het moment dat het probleem van de achterblijvende 
exploitatie bekend is. Is dat het gevolg van iets wat beïnvloedbaar is (bijvoorbeeld aantal 
deelnemende huishoudens) of iets waarop geen invloed is (bijvoorbeeld weersinvloeden). 
De oplossingsrichting moet worden aangepast op de oorzaak. Ook het meer structurele 
karakter of incidentele karakter van de oorzaak is hierin van belang. 
 
Vraag: is Weert Energie de enige partij voor gemeente Weert? Wat als anderen zich 
melden? 
 
Antwoord: 
Dan kan de partij zich melden en zal het initiatief op dezelfde manier beoordeeld worden. 
 
 
 
Tot zo ver de beantwoording van de vragen. 
 
 
 
 
  
Bijlagen :   

 
 


