Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch

Statenfractie ChristenUnie-SGP
De heer H. van Zelst

Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Beantwoording technische vragen

Datum

22 november 2022
Ons kenmerk
Uw kenmerk

-

Geachte heer Van Zelst,
Bij e-mail van 21 november 2022 heeft u namens de ChristenUnie-SGP fractie
technische vragen over Ondersteuning bij oprichting Energiecooperaties gesteld.
Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.

In Noord-Brabant zijn er diverse ideeën om energiecoöperaties op te zetten de
provincie Limburg, Utrecht, Drenthe en Zuid-Holland nemen deel aan het
Nationaal Groenfonds. Hierover enkele vragen:
1. Is de provincie Noord-Brabant ook bereidt hier aan deel te nemen?
Antwoord: Nee, vooralsnog niet.

2. Of heeft onze provincie al overwogen hier aan deel te nemen, en zo nee,
waarom niet, zo ja, wanneer gaan we deelnemen?
Antwoord: Nee, wij spreken op dit moment met de regionale
vertegenwoordigers van de lokale energiecoöperaties en het EFB over de
oprichting van een risicodragend fonds voor duurzame energieprojecten.
De keuze voor een eigen fonds is mede gelegen in de gewenste solidariteit
tussen de energiecoöperaties. Bovendien biedt het Nationaal Groenfonds
alleen financiering van de bouw- en exploitatiefase van opwek-projecten met
een minimale omvang van € 200.000,--. Het fonds waarover nu wordt
gesproken door EFB en de energiecoöperaties, richt zich op de risicovollere
ontwikkelfase en moet ook kleinere leningen mogelijk maken.
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3. Of heeft onze provincie een eigen fonds om coöperaties te ondersteunen,
en zo ja, kunt u kenbaar maken welke dat zijn?
Antwoord: Ja, hierover wordt gesproken. Zie het antwoord op vraag 2.
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Met vriendelijke groet,
W. de Graaff
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