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BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN 

1. Onderwerp: 
Deelname Ontwikkelfonds Energiecoöperaties 

2. Voor welke raadscyclus 
februari 2022 

3. Agenderen voor 
☐ Op raads-info-bijeenkomst  

☒ Raadscommissie: FL 

☒ Raadsvergadering 

☐ Werkbijeenkomst 

4. Welke behandeling 

wordt gevraagd 

☐ Technische toelichting  

☐ Open gesprek 

☐ Informatieve beraadslaging (beeldvorming) 

☐ Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming) 

☒ Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming 

☒ Besluitvorming 

5. Bij behandeling 

verwacht u behoefte aan 

☐ Inspraak van inwoners (reactie op onderwerp) 

☐ Samenspraak met inwoners (interactie over onderwerp) 

6. Bij behandeling raads-

info-bijeenkomst is er 

behoefte aan 

☒ Inleiding door portefeuillehouder 

☐ Inleiding door ambtenaar, naam: Rob Groen 

☐ Inleiding door externe adviseur 

☐ Inleiding door externe partner 

☐ Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners 

7. Inschatting hoeveel tijd 

nodig is voor 

behandeling 

30 minuten 

8. Toelichting 
Deelname aan het Ontwikkelfonds Energiecoöperaties ter stimulering van opwek 

duurzame energie door lokale coöperaties draagt bij aan de realisatie van onze 

doelstellingen. Energiecoöperaties kunnen zo makkelijk geld lenen voor de 

ontwikkeling van projecten. De markt voorziet daarin nu niet. Met dit fonds wel. 

We werken aan een energieneutrale gemeente volgens onze ambities die mede 

volgen uit het Akkoord van Groenlo en we stimuleren de ontwikkeling van 

energiecoöperaties in de gemeente waardoor bewoners betrokken worden bij en 

kunnen meeprofiteren van duurzame energie opwek. 

9. Samenvatting voor de 

hoofdpunten voor 

beraadslaging resp. 

besluitvorming 

In 2017 is er al onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de financiering van 

projecten door energiecoöperaties makkelijker te maken en zo lokale 

betrokkenheid en projecten meer kans van slagen te geven. Een lange zoektocht 

heeft geleidt tot dit Landelijke ontwikkelfonds, met revolverend karakter, waarbij 

we als 5 Achterhoekse gemeenten aansluiten. Met als groot voordeel een lagere 

inleg van iedere deelnemende gemeente en een laag risico. Gemeente 

Montferland wordt penvoerder voor de deelnemende Achterhoekse gemeenten. 
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10. Eerder genomen 

besluiten of eerder 

besproken stukken 

De raad heeft in 2019 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld in de 

meerjarenbegroting voor realisatie van een ontwikkelfonds. Met dit besluit wordt 

invulling gegeven aan de besteding van de gelden. 

11. Algemeen te ontsluiten 

stukken via website en 

RaadsApp 

Ja, alle stukken 

12. Achterliggende stukken, 

te ontsluiten via interne 

deel RaadsApp 

nvt 

13. Geheime stukken, 

ingevolge WOB alleen 

ter inzage op de 

raadsgriffie 

nvt 

14. Welke burgers, 

bedrijven, organisaties 

krijgen bericht van 

raadsbehandeling door 

de behandeld ambtenaar 

en met welk doel? 

 

nvt 

15. Portefeuillehouder 
Janine Kock 

16. Programmamanager 
Andre Putker 

17. Behandeld ambtenaar, 

beschikbaar voor 

informatie vooraf 

Rob Groen 

r.groen@oude-ijsselstreek.nl  

0315292308 

18. Opmerkingen voorzitter 

raadscommissie 

 

19. Opmerkingen 

agendacommissie 

 

20. Opmerkingen 

raadsgriffie 

 


