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In het raadsvoorstel wordt een eenmalig bedrag van €50.000 voor 2017 genoemd.  

1. Aan welke voorziening wordt dit bedrag onttrokken? 
Antwoord: Dit bedrag is beschikbaar en in de reserve jaarafsluiting (duurzaamheidsreserve).  

In het voorstel wordt ook gesproken over een krediet van €1.000.000 voor een storting in het revolving fund van 
SVn voor de duurzaamheidslening. 

2. Wat zijn de (kapitaal)lasten hiervan voor de gemeente? Zijn er ook 

opbrengsten? 
Antwoord: Het betreft in feite een (via sVN) verstrekte lening en geeft daarmee geen 

kapitaallasten. Bedoeling is dat de rentekosten worden doorbelast in de verstrekte lening 

zodat er geen gevolgen zijn voor de exploitatie. 

 

3. Wat gebeurt er met de (kapitaal)lasten als de rente stijgt? 
 Antwoord: Er is geen 1 op1 koppeling tussen leningen (c.q. eigen financieringsmiddelen) en 

de bestedingen. De hogere rentekosten kunnen eventueel worden doorbelast bij de nieuw 

aan te vragen duurzaamheidsleningen waarmee op termijn de lening weer budgetneutraal 

wordt.  

 

4. Welke risico’s kleven aan een dergelijke lening? Is bijvoorbeeld bekend welk 

percentage van de leningen uiteindelijk niet wordt terugbetaald? 

Antwoord: SVN heeft 15607 duurzaamheidsleningen verstrekt. Er zijn 16 gevallen die een 
achterstand hebben van 3 maanden of langer (0,001%). Sinds de invoering is er 1x een lening 
afgeboekt met een oninbaar deel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er wordt aan het college gevraagd om voor incidentele uitgaven die nog verwacht worden dekking te vinden binnen 
de kadernota.  



5. Welke incidentele uitgaven voor welk bedrag worden in de komende jaren 

verwacht, en waarom worden die nu niet al meegenomen? 
Antwoord: Het betreft (nieuwe) activiteiten waar ten tijde van de vaststelling nog geen zicht 

op is; of in gang gezette onderzoeken waar de uitwerking de nodige kosten met zich mee 

brengt (gasloze wijk, onderzoek windmolens, enz.) 

Veel maatregelen worden niet betaald uit het duurzaamheidsbudget maar uit afzonderlijke projectbudgetten. 

6. Kunnen we een overzicht krijgen van de betreffende projecten? 
Antwoord: Dit zijn activiteiten die in de begroting met * of ** zijn gemarkeerd.   

 

7. Zijn deze budgetten in alle gevallen al beschikbaar? Zo niet, hoe worden 

deze budgetten in de betreffende projecten veiliggesteld? 
Antwoord: Het gaat om bestaande projecten en /of onderdelen  waar budget voor 

beschikbaar is. 

 

Voor de enorme lijst aan acties en maatregelen is behalve geld ook personele capaciteit nodig.  

8. Is er in het uitvoeringplan voor 2017-2018 ook rekening gehouden met de 

capaciteit/inzet van het ambtelijk apparaat? 
Antwoord: Voor het realiseren zetten wij geen extra capaciteit in. Wel wordt er binnen de 

formatie capaciteit vrijgemaakt voor de uitvoering van de agenda.  

 

Bij een aantal doelstellingen wordt een hoeveelheid of percentage reductie of toename genoemd. In enkele 
gevallen is niet aangegeven ten opzichte van welk vertrekpunt. 

9. Zijn er in alle gevallen gegevens beschikbaar van dit vertrekpunt 

(nulmeting)? Kunnen wij voor alle doelstellingen deze nulmeting ontvangen? 
Antwoord: Wij hebben niet in alle gevallen een (actuele) vertrekpunt. Een van de activiteiten 

in onze duurzaamheidsagenda is dan ook het meten en monitoren van onze doelstellingen, 

waarbij we een nul-meting  gaan houden. 

 

Bij sommige doelstellingen is geen concrete meetbare uitspraak gedaan, bijvoorbeeld bij de reductie van NOx, 
CO2 en fijnstof van verkeer en vervoer. 

10. Kunnen we voor deze doelstellingen nog concrete streefwaarden 

ontvangen? 
Antwoord: Voor de stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en 2,5) hanteren we de Europese 

grenswaarden die respectievelijk 40 µg/m3, 40 µg/m3 en 25 µg/m3 bedragen 

(jaargemiddelde). 

 


