
Persbericht gemeente Tubbergen Energiefonds

Energiefonds voor verduurzaming van bedrijven en 
maatschappelijke organisaties verlengd

Met het Tubbergse Energiefonds kunnen bedrijven, verenigingen en stichtingen een zeer voordelige 
lening krijgen voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen, zoals: isoleren en het plaatsen van 
zonnepanelen, HR+++glas of LED verlichting. Vanwege de huidige energieprijzen, aangescherpte 
wet- en regelgeving is de verwachting dat de belangstelling voor het Energiefonds de komende jaren 
zal toenemen. Het college heeft daarom besloten het Tubbergse Energiefonds voort te zetten. 

Tubbergen heeft de ambitie om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Het college wil 
een actieve bijdrage leveren aan het stimuleren van lokale initiatieven die gericht zijn op duurzame 
energieopwekking en het beperken van het totale energieverbruik. Daarvoor is op 1 april 2019 gestart 
met een revolverend fonds onder de naam “Duurzaamheidsfonds Tubbergen”. Het vastgestelde 
plafond van het fonds is nog niet bereikt. Om die reden wordt het duurzaamheidsfonds voortgezet. 
Door de hoge energieprijzen is het belangrijk om energie te besparen en zelf energie op te wekken.

Het beheer van het energiefonds is in handen van Energiefondsen Nederland (Twenteco B.V.). Het 
fonds levert een bijdrage aan het stimuleren van energieopwekking en energiebesparing en draagt bij 
aan de bewustwording rondom duurzaamheid in de algemene zin van het woord en aan 
duurzaamheid verwante thema’s. Het fonds is laagdrempelig, fysieke maatregelen worden vergoedt 
en een aanvullende toegevoegde waarde hebben op de bestaande financieringsmogelijkheden.

Na een scan op de bestaande financieringsmogelijkheden blijkt dat er vooral behoefte is aan een 
fonds dat gericht is op:

• organisaties die kleine bedragen tussen €5.000 en €50.000 euro willen lenen;
• organisaties die niet kunnen voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor 

een lening bij een bank of geld bij een van de andere fondsen te lenen, zoals bijvoorbeeld 
maatschappelijke organisaties, agrariërs of kleine MKB-bedrijven,

• organisaties die het lastig vinden om hun weg te vinden in het woud van 
financieringsmogelijkheden maar die wel bereid zijn ook een stukje financiering zelf te 
organiseren. Dus ook een fonds dat advies en begeleiding biedt en meedenkt in de 
mogelijkheden,

• een eenvoudige en snelle procedure omtrent het aanvragen, ontvangen en afhandelen van de 
lening.

Tubbergs Energiefonds
Het Tubbergens Energiefonds kan organisaties helpen met een voordelige lening. Naast bedrijven en 
instellingen kunnen ook maatschappelijke organisaties hiervan gebruik maken. Maatschappelijke 
organisaties krijgen een aanvullende korting op de rente. Meer informatie over het Tubbergens 
Energiefonds is te vinden op www.energiefondstwente.nl 

http://www.energiefondstwente.nl/
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