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Definitie revolverend fonds
• Door aflossing (en eventueel rentebetaling) komt het uitgeleende 

geld weer terug in het gemeentelijke fonds. Op dat moment is het 
weer beschikbaar voor nieuwe leningen.

• Dit is een beproefde manier van duurzaam financieren. Een 
‘revulving fund’ of revolverend fonds is een goed alternatief voor het 
traditionele subsidiëren.

fonds



Werkkaders
• Wat hebben de wethouders ons expliciet 

meegegeven?
– Fonds moet vooral stimuleren en bijdragen aan 

bewustwording
– In ieder geval: agrariërs, maatschappelijke 

instellingen en bedrijven(terreinen) bedienen
– Behoefte bij particulieren? 
– Bijdrage uit het fonds moet snel en makkelijk 

beschikbaar zijn
– Fonds is een stimulans door:

• Korting
• Stapeling



Plan van aanpak
• Inventarisatie (okt-nov)

– Scan: welke fondsen zijn er en voor wie en welke maatregelen en 
voorwaarden?

– Gesprekken NOT gemeenten over reeds bestaande fondsen
– Gesprekken wethouders duurzaamheid

• Bepalen uitgangspunten, doelgroepen, randvoorwaarden en 
inrichting van het fonds (nov-jan)

• Besluitvorming college en raad (febr-mrt)
• Inrichting en uitvoering (april-mei )
• Evaluatie na half jaar en vervolgens in reguliere verantwoording 

meenemen



Uitkomsten Scan - particulieren
• Bedragen beginnen bij €2,500 voor 

particulieren
• Rentepercentage  vanaf 1,7%  
• Financiering tot € 25,000 (Overijssel)
• Geen afsluitkosten via Overijssel
• Subsidiemogelijkheden voor 

investeringen in zonneboilers etc. 



Uitkomsten Scan - organisaties
Diverse leningsvormen
• Bedragen beginnen bij €10,000
• Rentepercentage vaak vanaf 3% of 

hoger 
• Cofinanciering
• Bij afsluiten via de SVN

• Afsluitkosten 1% van investering, 
minimum van €1,500 (zakelijke 
leningen)

• Rente +/- 2%
• Doorlooptijd aanvraag 10-12 weken

• Subsidiemogelijkheden voor 
duurzame energieopwekking

• Tegemoetkoming in energiekosten bij 
duurzame energieopwekking



Conclusie scan fondsen
• Particulieren 

– Worden voldoende bediend door regionale, provinciale en landelijke 
subsidies en/of commerciële partijen 

– Minder draagkrachtige dakeigenaren ook onvoldoende ondersteund

• Organisaties (kvk nr. houders)
– Veel organisaties worden voldoende  bediend, mits voldoende financiële 

draagkracht. Leningen via de bank zijn het meest gebruikelijk
– Er zijn diverse stimuleringsfondsen
– Maatschappelijke organisaties onvoldoende bediend (alleen fonds voor 

schooldakrevolutie)
– Minder draagkrachtige dakeigenaren ook onvoldoende ondersteund

N:\Projecten\MEP-MAT\3. Duurzaamheid-energieneutraal\Duurzaamheidsfonds\Inventarisatie\Overzicht bestaande du
urzaamheidsfondsen nov 2018.xlsx

smb://noaberkracht.local/data/Projecten/MEP-MAT/3.%20Duurzaamheid-energieneutraal/Duurzaamheidsfonds/Inventarisatie/Overzicht%20bestaande%20duurzaamheidsfondsen%20nov%202018.xlsx
smb://noaberkracht.local/data/Projecten/MEP-MAT/3.%20Duurzaamheid-energieneutraal/Duurzaamheidsfonds/Inventarisatie/Overzicht%20bestaande%20duurzaamheidsfondsen%20nov%202018.xlsx
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Energiefonds Oldenzaal en Losser

• Gericht op organisaties met KvK nummer
• Laagdrempelig fonds (begint bij €5,000)
• Maximaal €50.000
• 75% v/d investering
• Korte doorlooptijd (2-4 wkn tegenover 10-12 wkn bij SVN)
• Geen afsluitkosten
• Mogelijkheid om maatwerk leveren
• Korting voor bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties (en 

agrariërs)
• Mogelijkheid tot stapeling van subsidies
• Lokale fondsmanager verbindt gemeente met samenleving



Afwegingskader
• Wat moet het fonds opleveren?

– Bijdragen aan energieneutraal en asbest eraf

• Op welke terreinen kan het fonds iets toevoegen? 
– Waar zien wij de kansen o.b.v. inventarisatie?

• Maatschappelijke organisaties
• Scholen (maar wordt ook een fonds gestart)

• Wat zijn de succesfactoren van de reeds bestaande 
fondsen?

• Welke randvoorwaarden/uitgangspunten geven de 
wethouders/raden mee?



Randvoorwaarden vanuit de 
inventarisatie

• Projecten die in aanmerking komen voor financiering leveren een bijdrage 
aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Gemeente Tubbergen;

• Biedt een laagdrempelige vorm van financiering;
• Is complementair aan bestaande fondsen;
• Stimuleert de samenleving om zelf initiatief te nemen;
• Financiert zoveel mogelijk projecten, waarbij een minimum van 5.000 euro 

per project en een maximum van 50.000  per organisatie wordt gehanteerd;
• Staat stapeling van subsidies binnen grenzen toe;
• Biedt bepaalde doelgroepen extra rentekorting bijvoorbeeld bij een 

combinatie van maatregelen zoals asbestverwijdering;
• Cofinanciering;
• Financiert als het project binnen een half jaar aantoonbaar gerealiseerd is.



Succesvol fonds
Een succesvol fonds voldoet aan de volgende voorwaarden:
• De samenleving is op de hoogte van de mogelijkheid om gebruik te 

maken van een gemeentelijk fonds en weet waarvoor dit fonds 
gebruikt kan worden;

• Het fonds wordt gezien als een aantrekkelijke mogelijkheid voor 
financiering; 

• Het aantal gerealiseerde initiatieven om te verduurzamen stijgt in de 
periode 2018-2022;

• Het fonds stimuleert de samenleving om bewuster bezig te zijn met 
het beperken van haar ecologische voetafdruk.



Afwegingen
• Asbestverwijdering?  is al fonds voor en wordt nieuw fonds voor 

uitgewerkt (Provinciaal en Landelijk), niet meenemen, wel een optie voor 
rentekorting in ons fonds als er ook asbest verwijderd wordt.

• Energieneutraal gaat over energieopwekking  ook 
energiebesparingsmaatregelen als isolatie en led etc. meenemen 

• Doelgroepen: MO, agrariërs (combinatie asbest verwijdering/zon op dak) en 
MKB/bedrijventerreinen 

• Particulieren kunnen goed uit de voeten met de bestaande fondsen, meer 
aandacht voor dat deze er zijn

• Financiering van uitvoerings- en installatiekosten of ook onderzoeks- en 
advieskosten en oprichtingskosten coöperatie?

• Mogelijkheden voor stimuleren van initiatieven uit de kernen
• Uitvoering: SVN of eigen fonds of aansluiten bij Oldenzaal en Losser
• Welke rol verwachten we van de fondsmanager? uitvoerder of aanjager
• Vaststellen criteria monitoring – wanneer is het fonds succesvol?
• Voorwaarden: Wel of geen afsluitkosten en cofinanciering?
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Afweging Fondsmanagement

Eigen fonds
• Doorlooptijd afgeven lening 4 

weken
• Fondsmanagement  circa 

25.000 euro per jaar 
• Dichtbij de samenleving
• Geen afsluitkosten
• Minimale rente
• Maatwerk mogelijk
• Afhandeling via Oldenzaal is 

een optie

SVN
• Doorlooptijd afgeven lening 

10-12 weken
• Als gemeente, provincie of 

corporatie betaalt u jaarlijks 
per 1 januari een 
beheervergoeding van 0,5% 
over de schuldrest van de 
leningen.

• 1% van de afsluitkosten met 
minimum van 1500 euro
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Advies: fondsinrichting
• Laagdrempelig fonds voor organisaties met KvKnummer

– Vanaf € 5000,-
– Geen afsluitprovisie
– Cofinanciering van 75%
– Mogelijkheid tot korting en stapeling
– Snel schakelen
– Alleen uitvoerings- en installatiekosten (advieskosten via andere routes)

• Maatwerk leveren mogelijk via hardheidsclausule
• Fondsmanager als aanjager / vooruitgeschoven post

• Actief maatschappelijke organisaties benaderen

• Uitvoering van de regeling door inzet fondsmanager en fondsbeheer via 
dienstverlening van Oldenzaal

• Uitwerken monitoringscriteria



Vervolg
1. Gezamenlijke perceptie bij de gepresenteerde conclusies en 

aanbevelingen.

2. Besluit nemen om de conclusies en aanbevelingen als uitgangspunten  en 
randvoorwaarden te gebruiken voor definitieve opzet revolverend  
duurzaamheidsfonds. Zijn er nog verschillen tussen Tubbergen en 
Dinkelland?

3. Start inrichting en uitvoering vanaf medio 2019 als in maart raadsbesluit 
genomen wordt
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