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         Borne 03-11-2020 vs.1 

Voorzitter, 

Voor ons ligt het raadsvoorstel voor het instellen van een Energiefonds.  

Het Energiefonds Borne betreft een revolverend fonds waaruit duurzame initiatieven voor kleine 
bedrijven, agrariërs, verenigingen en stichtingen medegefinancierd kunnen worden. Hiermee 
verwacht men een hefboom te creëren voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en 
het opwekken van duurzame energie. 

De Energievisie-Borne is nog niet vastgesteld en daarop vooruitlopend wordt er reeds een 
Energiefonds in het leven geroepen. Dit is voor ons niet de juiste volgorde en hadden we dan ook 
graag anders gezien, door bijvoorbeeld het energiefonds op te nemen in de energiestrategie? Is het 
de bedoeling dat het Energiefonds Borne onderdeel van het Energiefonds Twente wordt en is dat 
weer onderdeel van het energiefonds Overijssel? Het CDA-Borne ziet door de fondsen het bos niet 
meer. Voorzitter, hoe zit dat nu met die fondsen? 

Dan wordt er in het voorstel gesproken over een aanjaagfunctie voor o.a. bedrijven en agrariërs. 
Voor deze groep zijn er al vele mogelijkheden om de investering op duurzame initiatieven 
aantrekkelijk te maken, hierbij valt te denken aan Energie-investeringsaftrek (45%), 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (28%) en dan natuurlijk nog de afschrijving op de investering.  

Dit gezegd hebbende lijkt de financiële drempel voor deze groep dus reeds laag te zijn en zou hier 
alleen de wil om duurzaam bezig te willen zijn gestimuleerd moeten worden. 

Verenigingen en stichtingen zijn dan nog een groep die over blijven. Als je dan kijkt naar de 
voorwaarden van het energiefonds is de vraag of die dan voldoende ruimte biedt om hier gebruik 
van te kunnen maken. 

Voorzitter, 

Dan de fondsmanager. Deze man of vrouw mag dan voor een bedrag van € 15.000, = per jaar nieuwe 
projecten werven, beoordelen, het college adviseren en het financiële plaatje in de gaten houden. 
Voor dit alles heeft deze manager dan 1-2 dagen in de week tijd en garantie op resultaat is er niet. 
Waarom worden er telkens weer partijen van buiten onze gemeente gehaald en waarom zoeken we 
het niet dichter in de buurt? Kan Borne Energie hier niet iets in betekenen?  

Op de vraag of er wel dekking is voor de fondsmanager was het antwoord dat deze dekking reeds 
door de gemeenteraad beschikbaar was gesteld. Ik weet niet hoe het er bij u thuis aan toegaat, maar 
het is ook helemaal niet erg als er een keer geld overblijft! 

Voorzitter, 

Afsluitend, het CDA-Borne is voor stimulering van duurzame energie met duidelijke doelstellingen en 
zonder open eind. Eigenlijk zoeken we iets op Bornse maat en dat vinden we in dit voorstel niet. 


