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NOORDENVELbm  GEMEENTE 

Aan de gemeenteraad 	 Agendapunt: 5.2/20052020 
Zaaknummer: 531295 

Roden, 12 maart 2020 

Onderwerp 
Goedkeuring cooperatie 'NoordseVeld op Rozen U.A. als derde partij en verstrekken lening via 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor project 'NoordseVeld op 
Rozen' 

Onderdeel programmabegroting: Ja 
Begrotingsprogramma: 4.11 
Productnaam: Milieubeheer 

Voorstel 
1. De cooperatie `NoordseVeld op Rozen U.A. goed te keuren als derde partij, zodat uit hoofde van 

publieke taak aan deze cooperatie een lening verstrekt kan worden. 
2. Geen gebruik te maken van de gelegenheid om wensen en bedenkingen in de dienen op het 

voornemen van het college om via SVn een lening, in etappes, van € 1.000.000,- met een looptijd 
van 15 jaar aan NoordseVeld op Rozen U.A. te verstrekken voor het project 'Noordseveld op 
Rozen'. 

Motivering 
Energiecooperatie Noordseveld (ECN) is voor de gemeente een belangrijke lokale partner in de 
energietransitie waarvoor onze gemeente gesteld staat. ECN wil hiervoor onder meer collectieve 
zonnedaken inzetten. De realisatie van collectieve zonnedaken draagt bij aan de verduurzaming van 
onze gemeente en onze klimaatdoelstellingen uit de Omgevingsvisie Noordenveld 2030. Dit project 
vervult hierdoor een publieke taak en dient het publieke belang. 

lnhoud project NoordseVeld op Rozen 
Het project 'NoordseVeld op Rozen' (NoR) realiseert zonnepanelen op met name bedrijfsdaken en 
stelt deze via deelnemingen ter beschikking aan alle Noordenvelders volgens de 
postcoderoosregeling. In ruil voor hun deelname (investering) ontvangen deelnemers, naar rato 
van het aantal zonparticipaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben 
over de energie die zij thuis gebruiken. 
In het project NoR wordt een laag instaptarief gehanteerd. Dit instaptarief van enkele tientallen 
euro's maakt het juist voor minder draagkrachtigen mogelijk om bij te dragen aan de 
energietransitie en financieel te profiteren van de regeling. Deze eerste inleg verdient de 
deelnemer in het eerste jaar alweer terug door de besparing op de energierekening. 
De plannen zijn at ver gevorderd. Van de zes beoogde locaties staan twee locaties in de 
startblokken voor uitvoering in het voorjaar van 2020: het zonnepark bij de ingang van het 



Zomerbad Peize (waarvoor de gemeente vergunning heeft verleend) en een bedrijfsdak aan de 
Overzet in Peize. Daarna volgen stapsgewijs de andere daken afhankelijk van de belangstelling. 
EON brengt alle komende nieuwe postcoderoos daken onder in een cooperatie `NoordseVeld op 
Rozen U.A. 

Toetsing aanvraag 
Op dit moment heeft de gemeente Noordenveld geen beleidsregels voor het uitlenen van geld. De 
gemeente heeft echter wet beleidsregels in voorbereiding voor het uitlenen van geld. Worden deze 
beleidsregels aangenomen voordat de raad beslist over het voorstel van ECN, dan moet het uitlenen 
van geld aan EON voldoen aan de voorwaarden die staan in die beleidsregels. 

De aanvraag van EON is door het college getoetst aan: 
1. Publieke taak; in de wet Financiering Decentrale overheden (Fido) staat dat de gemeente leningen 

of garanties kan verstrekken aan derden voor de uitoefening van de publieke taak. Dit is een taak 
die in het algemeen belang wordt uitgevoerd. De gemeenteraad stelt vast wat tot de publieke taak 
behoort; 

2. Publiek belang: maatschappelijk belang waar de overheid zich de behartiging van aantrekt op 
grond van de overtuiging dat dit belang anders niet goed tot zijn recht komt. 

3. Treasury statuut 2018 

Het college is van mening dat de vraag van EON voldoet aan de voorwaarden gesteld in de concept-
beleidsregels. 

Ad 1. Publieke taak 
In 2040 willen we klimaatneutraal zijn. Deze ambitie staat in de Omgevingsvisie Noordenveld 2030, 
die de raad in 2017 heeft vastgesteld. Om de doelstelling te halen hebben we kaders, speerpunten en 
acties benoemd voor verduurzaming. Energiebesparing en opwekking van duurzame energie zijn daar 
belangrijke elementen in. Wij faciliteren projecten rond besparing en opwekking. Voor realisatie zijn 
wij afhankelijk van externe partijen. 

Ad 2. Publiek belang 
EC Noordseveld wit een bijdrage leveren aan een klimaatneutraal Noordenveld. Dat wit de 
energiecooperatie doen door inwoners te helpen met verduurzaming van hun woning en door duurzame 
energieopwekking. Voor het laatste zet de energiecooperatie onder meer dit project met collectieve 
zonnedaken in. EON wit deze daken via een aparte cooperatie 'NoordseVeld op Rozen' op meerdere 
locaties in Noordenveld realiseren. De zogenaamde postcoderoosregeling (officieel: Regeling 
Verlaagd Tarief') maakt het mogelijk dat ook inwoners zonder geschikt dak of geld voor zonnepanelen, 
kunnen meedoen met duurzame energieopwekking. Bovendien levert het deelnemers een korting op 
hun energierekening op. 

Dit project speelt een rot in de verduurzaming van de energievoorziening die wij wensen. Daarnaast 
draagt het project door de collectieve aanpak van EC Noordseveld bij aan bewustwording en lokaal 
eigenaarschap onder een grote groep inwoners, waaronder minder draagkrachtige huishoudens. Dit 
kan bijdragen aan inbedding van de energietransitie in bredere lagen van de bevolking. 

Het project vervult hierdoor een publieke taak en dient het publiek belang. 



Ad 3. Treasury statuut 
Goedkeurinq derde partil 
In artikel 3 lid 1 van het Treasurystatuut 2018 staat dat "de gemeente mag leningen en garanties uit 
hoofde van de "publieke zaak" uitsluitend verstrekken aan door de Gemeenteraad goedgekeurde derde 
partijen, waarbij vooraf advies van de afdeling financien wordt ingewonnen over de financiele positie 
en de kredietwaardigheid van de betreffende partij." 

Energieco6peratie Noordseveld is een cooperatie zonder winstoogmerk, die via burgerparticipatie 
projecten wil opzetten gericht op energiebesparing en duurzaamheid. Dat houdt in dat de vrijwilligers 
samenwerken om de gemeente Noordenveld stap voor stap energieneutraal te maken. Noordseveld is 
met andere cooperaties in Groningen, Friesland en Drenthe eigenaar van het energiebedrijf Energie 
Van Ons (voorheen Noordelijk Lokaal Duurzaam). Noordseveld krijgt voor elk lid jaarlijks een 
winstaandeel dat weer geInvesteerd wordt in duurzaamheidsprojecten in Noordenveld, zoals 
bijvoorbeeld zonnepanelen op publieke gebouwen. EC Noordseveld wil zoveel mogelijk financieren via 
crowdfunding onder inwoners van de gemeente Noordenveld. 

Gelegenheid wensen en bedenkinqen t.a.v. voornemen ciarantstellinq voor 'ening qroter dan € 250.000 
Artikel 10 van hetzelfde statuut stelt dat het college niet over het verstrekken van leningen, waarborgen 
en garanties groter dan € 250.000 besluit dan nadat de raad is geinformeerd over het voornemen en 
hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 
In combinatie met het voornoemde besluit van goedkeuring zal dit aan de raad worden voorgelegd. 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 
In het voorliggende verzoek van ECN ligt een parallel met eerdere besluitvorming rondom 
startersleningen in 2013. De raad heeft in die tijd een besluit genomen om via het SVn middelen 
beschikbaar te stellen om starters aan een woning te helpen. Het SVn was daarbij het 
'administratiekantoor van de gemeente. 

SVn is opgericht met de doelstelling zorg te dragen voor de verbetering van de kwaliteit van de 
volkshuisvesting en de stedelijke vernieuwing in brede zin en beoogt deze doelstelling onder meer na 
te leven door het verstrekken van leningen. SVn is daarbij beheerder van de verstrekte geldleningen 
uit door haar te beheren revolverende fondsen, waarbij rente en aflossingen uit de desbetreffende 
leningen weer terugvloeien naar deze fondsen. Een constructie via SVn zal in een 
deelnemersovereenkomst met het SVn moeten worden bekrachtigd. 

Uitvoering 
De lening wordt via een bouwdepot verstrekt via SVn. SVn kent vanzelfsprekend de werking van de 
Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling). Toch zal de krediettoets die SVn gaat uitvoeren tot 
een negatief advies leiden, omdat geen drie jaarrapporten kunnen worden overlegd. Cooperatie 
"Noordseveld op Rozen" is immers pas recent opgericht. 
Onder voorwaarde dat de door SVn uit te voeren avenge toetsen (o.a. moraliteitstoets van de 
bestuurders) wel positief zijn, stellen we voor dat de gemeenteraad instemt met het 'overrulen' van 
het negatieve kredietadvies. Voor zakelijke financieringen is dit toegestaan en wordt dit in dit soort 
situaties geregeld toegepast. 



Risico's 
Zon-opwekprojecten via het Postcoderoos-model blijken prima rendabel. De energiecooperatie 
overlegt bij uitboeking vanuit het bouwdepot een financiele onderbouwing voor de opeenvolgende 
projecten. 
De lening wordt onderhands verstrekt. Het risico van niet (tijdige) terugbetaling wordt als 
bijzonder laag ingeschat. 

Maatschappelijk draagvlak 
ECN richt zich met dit project op de volgende lokale maatschappelijke belangen: 
- 	deelname van alle Noordenvelders, m.n. ook minder draagkrachtige inwoners, 

bewoners-betrokkenheid bij het Zomerbad 
zoveel mogelijk opwek op (bedrijfs)daken 
lokale werkgelegenheid door in Roden geproduceerde panelen te gebruiken 

Bij het Zomerbad Peize zijn de plannen opgezet in samenspraak met het stichtingsbestuur. Voor het 
gebruik van bedrijfsdaken is ECN afhankelijk van medewerking van de eigenaren. 

Kosten 
De co6peratie `NoordseVeld op Rozen U.A.' vraagt via SVn om een lening van de gemeente, in 
etappes, van maximaal 	1.000.000, met een looptijd van 15 jaar. 
Het verstrekken van een lening tot een bedrag van 1 miljoen kan betekenen dat de gemeente zelf op 
termijn een nieuwe langlopende geldlening moet afsluiten. Dit is mede afhankelijk van (grote 
incidentele) uitgaven op andere beleidsterreinen. De gemiddelde rente over de totale 
leningenportefeuille van de gemeente bedraagt momenteel 3,41%. De rente voor de laatst afgesloten 
lening a €10 miljoen bedroeg 1,13%. 

De cooperatie 'NoordseVeld op Rozen U.A. krijgt de mogelijkheid een Zakelijke Stimuleringslening 
aan te gaan bij SVn van maximaal 1.000.000 tegen een jaarlijkse rente van 1,5% ten behoeve van 
de financiering van zonnepanelen op postcoderoos daken. Van de lening wordt door de cooperatie 
gefaseerd gebruik gemaakt in het tempo van steeds een volgend postcoderoosdak. De looptijd van 
deze lening(en) is 15 jaar en deze wordt/worden annuItair afgelost. De ontvangen aflossingen worden 
vervolgens weer ingezet om het totaalbedrag van de gevraagde lening te bereiken (revolving fund). 
'NoordseVeld op Rozen U.A. betaalt 1% van het leningbedrag als afsluitkosten. Deze afsluitkosten zijn 
voor SVn. 
De gemeente heeft een voortdurende rentemarge tussen de opbrengstrente van 1,5% en de 
beheervergoeding (nu 0,5% - straks waarschijnlijk 0,6%). Die komt ten gunste van de rekening-courant 
van de gemeente. 

Aangezien het een lening betreft en de gelden terugkomen in de vorm van jaarlijkse aflossing is voor 
de verstrekking van deze lening geen verdere dekking (bijvoorbeeld door een reserve) noodzakelijk. 

Staatssteun 
Het voorliggende voorstel is door een externe staatssteundeskundige beoordeeld op staatssteun. Op 
grond van de artikelen 107, 108 en 109 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is 
staatssteun in principe verboden, omdat hiermee de mededinging op de Europese markt kan worden 
verstoord. Volgens vaste jurisprudentie bij deze artikelen is sprake van verboden staatssteun als aan 
vijf criteria is voldaan: 
1. Er wordt steun verleend aan een onderneming die een economische activiteit verricht; 
2. De steun wordt met staatsmiddelen bekostigd; 



3. De staatsmiddelen verschaffen een economisch/niet-marktconform voordeel; 
4. De steun is selectief; en 
5. De maatregel vervalst (in potentie) de mededinging en leidt tot een ongunstige beInvloeding van 

het handelsverkeer in de EU. 
Geconstateerd is dat er inderdaad sprake is van staatssteun. De rente zoals voor de cooperatie 
'NoordseVeld op Rozen U.A' zou gelden, is lager dan een marktconforme rente die van toepassing zou 
zijn. 

Er bestaan echter vrijstellingen, waarmee staatssteun is toegestaan. Een daarvan is de de-
minimisregeling. Via deze regeling kan tot een bedrag van € 200.000 gedurende drie belastingjaren 
steun worden verleend zonder dat sprake is van onrechtmatige staatssteun. Vastgesteld is dat de de-
minimissteun steun maximaal € 47.000 per jaar bedraagt, uitgaande van de hoofdsom van € 1.000.000. 
De cooperatie 'NoordseVeld op Rozen U.A' heeft verklaard dat zij geen steun in voorgaande 
belastingjaren heeft ontvangen. In het kader van controlemaatregelen wordt na afloop van ieder jaar 
verantwoording afgelegd over de steun die de gemeente heeft verleend. 

De conclusie is dat de lening aan Noordseveld op Rozen als staatssteun is aan te merken en dat deze 
op grond van de de-minimisregeling is toegestaan. 

Ter inzage liggende stukken 
1. Collegebesluit d.d. 10 maart 2020 
2. Treasurystatuut 2018 
3. Verzoek EC NoordseVeld (d.d. 21 oktober en 13 december 2019) 
4. Toelichting postcoderoosregeling 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, 
Klaas Smid, burgemeester 	 Marinus van der Wal, directeur — secretaris 

Overleg Raadscommissie 
Dit voorstel is besproken in de oordeelsvormende vergadering op 20 mei 2020. 

J. ten Hoor, voorzitter 	 C. Vos, griffier 



No: 5.2/20052020 
Onderwerp: Goedkeuring co6peratie 'NoordseVeld op Rozen U.A.' als derde partij en verstrekken 
lening via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor project 
'NoordseVeld op Rozen' 

De Raad van de gemeente Noordenveld, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 maart 2020; 

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en het Treasurystatuut 2018, 

BESLUIT 

1. De cooperatie 'NoordseVeld op Rozen U.A.' goed te keuren als derde partij, zodat uit hoofde van 
de publieke taak aan deze co6peratie een lening verstrekt kan worden. 

2. Geen gebruik te maken van de gelegenheid om wensen en bedenkingen in te dienen op het 
voornemen van het college om via SVn een lening, in etappes, van € 1.000.000,- met een looptijd 
van 15 jaar aan NoordseVeld op Rozen U.A. te verstrekken voor het project 'NoordseVeld op 
Rozen'. 

Roden, 20 mei 2020 

De Raad van de gemeente Noordenveld, 

/ / 
K. Smid, vpor ifter C. V 	, griffier 
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