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Onderwerp Gebruik fonds provincie voor verduurzaming
van o.a. soortctubs en buurtcentra

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beteidsterrein Duurzaamheid

Portefeuittehouder wethouder Koenraad

Schriftelijke vraag

Maatschappelijk vastgoed van gemeenten zoals scholen, gemeentehuizen, sportaccommodaties en

andere openbare gebouwen kunnen versneld worden verduurzaamd door een initiatief van de
provincie Noord-Brabant, de Bank Nederlandse Gemeenten, NN Group (Nationale-Nederlanden)en
Bewust lnvesteren BV. Met experts op het gebied van verduurzaming en met behulp van de

financiële armslag van de provincie, BNG Bank en institutionele beleggers kan een speciale
erfpachtstructuur worden toegepast, die in vele situaties toepasbaar is. ln totaal is er 500 miljoen
euro beschikbaar voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in Brabant.

Alle Brabantse gemeenten krijgen de kans om mee te doen met dit initiatief. Per gemeente wordt
een aparte stichting opgericht. Deze koopt en verduurzaamt een gebouw dat verbetering behoeft, of
zorgt voor nieuwbouw. Nadat de lening door betaling van erfpachtcanons in 30 of 40 jaar is afgelost,
wordt het gebouw om-niet in eigendom aan de gemeente overgedragen, of - indien de gemeente
daarvoor kiest - wordt de marktwaarde aan de gemeente uitgekeerd.

Met het Bewust lnvesteren concept is het voor gemeenten mogelijk hun maatschappelijk vastgoed
versneld en verregaand te verduurzamen. De gemeente krijgt bovendien meer armslag doordat de

verkoopopbrengst van de gebouwen voor andere zaken kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor
extra investeringen in woningbouw, meer banen, armoedebestrijding of goede zorg. Ook voor de
gebruikers van het vastgoed -bijvoorbeeld sportclubs of wijkinitiatieven- is de regeling bijzonder
interessant. Versnelde opknap en verduurzaming leidt immers ook tot lagere energielasten
waardoor er meer geld beschikbaar is voor maatschappelijk doelen.

Dat leidt tot de volgende vragen aan het College

L. Bent u bekend met het voorstel ESG Erfpachtleningen, dat vrijdag 1 februari 20L9 door
Provinciale Staten is vastgesteld?

2. Bent u net als de PvdA van mening dat het voor gebruikers en het klimaat goed is om meer
scholen, buurthuizen en sportclubs te verduurzamen of kwalitatief te verbeteren door
nieuwbouw?

3. Bent u bereid te onderzoeken of het voor onze gemeente ¡nteressant is om gebruik te
maken van ESG Erfpachtleningen? Zo ja, bent u bereid om de gemeenteraad voorafgaand
aan de behandeling van de voorjaarsnota te informeren over de mogelijkheden?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Karim Ahlalouch



Wii beantwoorden uw vragen als volgt:

L. Bent u bekend met het voorstel ESG Erfpachtleningen, dat vrijdag 1 februari 20L9 door
Provinciale Staten is vastgesteld?

Ja. Het is een lening waarin de provincie voor 20To wil participeren in een op te richten
stichting die gebouwen opkoopt, verduurzaamt en via erfpacht weer uitgeeft. Ook BNG en
andere partijen participeren. Van de gemeente wordt verwacht dat zij gedurende 30 jaar
erfpacht betaald; na 30 jaar verkrijgt de gemeente het eigendom of een uitbetaling ter
waarde van het eigendom.

2. Bent u net als de PvdA van mening dat het voor gebruikers en het klimaat goed is om meer
scholen, buurthuizen en sportclubs te verduurzamen of kwalitatief te verbeteren door
nieuwbouw?

Ja, deze ambitie sluit aan op ons bestuursakkoord. Wij handelen al enige tijd in deze geest.

3. Bent u bereid te onderzoeken of het voor onze gemeente interessant is om gebruik te
maken van ESG Erfpachtleningen? Zo ja, bent u bereid om de gemeenteraad voorafgaand
aan de behandeling van de voorjaarsnota te informeren over de mogelijkheden?

Ja, wij willen deze mogelijkheid onderzoeken.
Bij de voorjaarsnota willen wij uw raad integraal informeren over onze inzet op het gebied
van duurzaamheid. Daarin zullen we ook onze bevindingen rond de ESG Erfpachtleningen
betrekken.

Met vriendelijke
Namens het VA en ders,
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