
 

 

 
 
 
 
 
 

Motie 6C-1 
 
Voorstel no.:  
Agendapunt: 6C 
 
Onderwerp: energietransitie - aanjaagfonds duurzame enegieopwekking 
 
 
De gemeenteraad van Bronckhorst in vergadering bijeen op 28 maart 2019;  
 
overwegende dat:  
 

- Aan de gemeenteraad gevraagd wordt een krediet van 1,25 miljoen beschikbaar te stellen 
voor het regionale aanjaagfonds duurzame energieopwekking en daarmee bij te dragen aan 
de doelstelling energieneutraal in 2030; 

- Het fonds beoogd met een financiële impuls lokale initiatieven aan te jagen en te helpen en 
daarmee een versnelling in duurzame energieopwekking op gang te brengen; 

- Het gevraagde krediet van 1,25 miljoen niet per definitie alleen ten goede komt aan 
initiatieven binnen de gemeente Bronckhorst; 

- 
In het raadsvoorstel is opgenomen dat aan de op te richten stichting de opdracht wordt 
meegegeven om nadrukkelijk aandacht te besteden aan spreiding van steun aan initiatieven 
over deelnemende gemeenten.  

- 
Tegelijkertijd juist ingezet wordt op de energietransitie binnen onze ‘eigen gemeente’ en 
uitgangspunt is dat niet meer wordt opgewekt dan nodig; 

- 
Naast opwekking van energie dan ook het besparen van energie van belang is om de 
hoeveelheid energie die nog opgewekt moet worden zo veel als mogelijk te beperken, 
waarvoor op dit moment de Duurzaamheidslening als financieel instrument beschikbaar is 

- 
Ondanks het gevraagde besluit om in te stemmen met een mogelijk verlies van de inleg, te 
streven naar een volledig revolverend fonds. 

 
 
 
 
draagt het college op: 
 

- De beschikbaarheid en mogelijkheden van het aanjaagfonds zo optimaal mogelijk kenbaar 
te maken binnen de gemeente Bronckhorst en waar mogelijk onderdeel te laten zijn van 
het faciliteren van initiatieven die binnen de gemeente Bronckhorst worden ontplooid, 
zodat het door ons beschikbaar te stellen krediet van 1,25 miljoen euro zo veel als 
mogelijk ten goede komt aan initiatieven die een bijdrage leveren aan de energietransitie in 
de gemeente Bronckhorst; 



 

 

- De gemeenteraad naast de jaarlijkse rapportage via de jaarrekening en afhankelijk van de 
animo voor het aanjaagfonds met een passende frequentie te informeren over de 
voortgang van het aanjaagfonds (zowel financieel als inhoudelijk over de initiatieven), al 
dan niet in combinatie met een rapportage over behaalde energiebesparingen door bijv. 
het gebruik en inzet van de Duurzaamheidslening. 

 
 
 
Hengelo Gld, 28 maart 2019 
Fracties 
GBB, VVD, GroenLinks, D66 en CDA   
 
 

Beslissing raadsvergadering d.d. 28 maart 2019 
Met algemene stemmen is de motie aanvaard. 

 
 


