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Voorstel:
In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college een gemeentegarantie te verstrekken aan
Dalfsen Stroomt voor 80% van de externe financiering, zijnde maximaal € 336.000.

Inleiding:
Veel inwoners willen graag zelf duurzame energie opwekken met zonnepanelen. De investering, de
eigendomssituatie of een ongunstig dak vormen vaak een belemmering. De lokale energiecoöperatie
DalfsenStroomt (onderdeel Groen Gebogen) biedt nu een alternatief door op een bedrijfsdak een
groot aantal zonnepanelen te leggen. Alle inwoners, binnen de zogeheten postcoderoos, kunnen
participeren in dit project. Uniek aan het project is het lage instapbedrag, namelijk € 37,50 per paneel.
Hierdoor kunnen inwoners met lage inkomens ook meedoen met de energietransitie.
Het overige deel van de investering wordt namelijk extern gefinancierd door de Triodosbank. Deze
financiële constructie is nieuw in Nederland en het succes is onzeker. Om de bank en de deelnemers
meer zekerheid te bieden, is een gemeentegarantie gewenst.
Argumenten:
Deze vorm van ondersteuning vult een niche en kan gezien worden als een publieke taak
Het project steunt het algemene belang voor een gezonde en leefbare gemeente. De markt heeft deze
vorm van participatie nog niet opgepakt. Zonder de gemeentelijke garantie zal het project in deze
vorm niet doorgaan. De energietransitie loopt dan vertraging op, met name bij inwoners met lage
inkomens. Belangrijk is dat de energiecoöperatie een ideëel doel dient en toegankelijk is voor alle
inwoners.
Lage inkomens kunnen ook duurzaam participeren
Door de lage startbijdrage biedt het project ook onze inwoners met een laag inkomen een goede en
eenvoudige gelegenheid om ook een bijdrage te kunnen doen aan een duurzame samenleving.
Zonder de gemeentelijke garantie zal de startbijdrage aanzienlijk stijgen en valt deze doelgroep buiten
de boot.
Het project past bij ons duurzaamheidsbeleid
Meer duurzame energie is een speerpunt in het duurzaamheidsbeleid. Dit project past perfect bij dit
speerpunt. Met dit zonnedak wordt voor maar liefst 200 tot 300 huishoudens duurzame energie lokaal
opgewekt. Ook past het project bij onze ambitie om koploper te zijn en is goed voor ons imago.
Het project bevat voldoende zekerheden
Het project betreft een kwalitatief goed zonnedak waarvan de productie is gegarandeerd. Alle
gebruikelijke risico’s, zoals brand en schade, zijn gedekt door verzekeringen. Met de grond- en
dakeigenaar zijn degelijke afspraken gemaakt ten aanzien van gebruik en eigendom van het
zonnedak. DalfsenStroomt werkt samen met een betrouwbare bank en boekhouder. Gezamenlijk is
een solide businesscase uitgewerkt met strakke liquiditeit-voorwaarden, heldere
deelnemersovereenkomsten en voldoende buffers om tegenvallers op te vangen.
De garantie van de gemeente Dalfsen is een extra zekerheid voor de inwoners om deel te nemen aan
dit project. Als bijlage is het verzoek met uitleg en beide garantieovereenkomsten toegevoegd.
Kanttekeningen
Precedentwerking, anderen kunnen ook om garantie vragen
Momenteel zijn diverse lokale energiecoöperaties bezig met plannen voor grootschalige duurzame
opwekking van energie. Het aantal garantieverzoeken kan hierdoor stijgen en de financiële
weerbaarheid van de gemeente verlagen tot een ongewenst niveau. Ieder project heeft echter een
eigen vorm van financiering en mate van participatie. Niet ieder project zal gemeentegarantie nodig
hebben. Ook de bank geeft aan dat een gemeentegarantie niet of minder nodig zal zijn als het
onderhavige project succesvol is. Als in de toekomst veel garantieverzoeken worden gedaan, kan een
apart garantiebeleid worden uitgewerkt met specifieke randvoorwaarden en spelregels.
Het project kan misgaan
Het grootste risico ontstaat als plotseling een groot deel van de deelnemers ermee stopt. Als dit aantal
niet snel wordt aangevuld, kan een tijdelijk liquiditeitsprobleem ontstaan. De belangrijkste redenen om
te stoppen zijn verre verhuizingen en sterfgevallen. De kans dat deze situatie zich voordoet, is klein.
Het project bevat een aantal buffers om normale mutaties op te vangen.
Als het toch misgaat, zal de bank niet direct de garantie opeisen maar de gemeente de tijd gunnen om
een alternatieve voortzetting mogelijk te maken. Als ook dit niet lukt, zal de bank een beroep doen op
de garantie. De gemeente wordt dan eigenaar van de installatie.

Fiscaal risico
De vrijstelling op de energiebelasting kan door de rijksbeleid worden versoberd.
Hierdoor kunnen de jaarlijkse opbrengsten dalen. Het project bevat echter een aantal buffers om
dergelijke tegenvallers op te vangen.
Alternatieven:
De ondersteuning van het project niet te beschouwen als publieke taak
De huidige constructie met externe financiering zal dan in deze vorm niet doorgaan. Mogelijk wordt
dan gekozen voor een standaard postcoderoos-constructie met hoge instaptarieven voor de inwoners.
Inwoners met lage inkomens kunnen dan niet meedoen. Daarnaast zal veel meer inspanning en tijd
nodig zijn om voldoende deelnemers te vinden.
Duurzaamheid:
Het project past goed bij het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.
Financiële dekking:
Voor het verlenen van de gemeentegarantie is geen budget nodig. Wel zorgt de garantie voor een
kleine verlaging van de financiële weerstandspositie van de gemeente. Doordat de lening gedurende
15 jaar jaarlijks wordt afgelost, dalen het garantiebedrag en risico ook.
In het verleden heeft de gemeente garanties verleend bij een groot aantal huurwoningen. Daarnaast
zijn voor enkele sportprojecten garanties verleend.
Communicatie:
DalfsenStroomt is verantwoordelijk voor alle communicatie over het project.
Het communicatieplan, website en wervingscampagne zijn gereed.
Indien nodig zal de gemeente Dalfsen ondersteuning bieden in de promotie.
Het project zorgt waarschijnlijk voor regionale en misschien landelijke publiciteit.
Vervolg:
De uitvoering van het project ligt bij DalfsenStroomt. Alle voorbereidingen van het project zijn klaar.
Nadat de garantie en financiering zijn geregeld, wordt de wervingscampagne gestart.
Zodra een groot deel van de zonnepanelen zijn verkocht, zal het zonnedak worden geïnstalleerd.
De verwachting is in het voorjaar 2018 de eerste zonenergie wordt geproduceerd.
Voorwaarden voor de garantie zijn een meldingsplicht bij een snel dalend deelnemersaantal of
inkomsten, jaarlijks een exemplaar van de jaarrekening en de uitnodigingen voor de ledenvergadering.
Bijlagen:
Garantieverzoek DalfsenStroomt en beide garantieovereenkomsten met Triodos en DalfsenStroomt.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017, nummer 686;




overwegende dat deze garantstelling past binnen de publieke taak;
gelet op artikelen 7 en 15, lid 4, van de Financiële verordening gemeente Dalfsen;
gelet op de stevige duurzame ambities van de gemeente Dalfsen en de bieden van kansen
voor duurzame participatie van inwoners met lage inkomens;

besluit:

In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college een gemeentegarantie te verstrekken aan
Dalfsen Stroomt voor 80% van de externe financiering, zijnde maximaal € 336.000.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
27 november 2017.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

