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1. Waarom wordt voorgesteld om (voorlopig) geen LDEB vanuit gemeente / als 
gemeentelijk bedrijf op te zetten? 
De gemeente voert een behoudend financieel beleid met een laag risicoprofiel, zoals ook uit 
de keuzes voor De Nieuwe Landen II blijkt. Hier hoort bij dat de gemeente zelf geen 
risicodragende investeringen doet. Daarom is ervoor gekozen om zelf geen bedrijf op te 
zetten met deze rol. Wel is er een duidelijke rol weggelegd voor de gemeente om regie te 
voeren op initiatieven die door marktpartijen worden geïnitieerd. Hierbij brengt de gemeente 
partijen bij elkaar, levert kennis en zorgt ervoor dat belemmeringen worden weggenomen. 
Waar mogelijk zal ook worden ingezet op het verkrijgen van financiering voor de diverse 
projecten.  
Op dit moment zijn er diverse lokale partijen bezig met de planvorming voor duurzame 
energieprojecten. Deze initiatieven vragen om kennis en ondersteuning (mogelijk via 
programmamanager), maar ook om ruimte om een bepaald marktaandeel te kunnen 
verwerven. Zo moet Nieuwleusen Synergie bijvoorbeeld een bepaalde omvang van hun 
klantenbestand hebben om duurzame energieprojecten daadwerkelijk van de grond te 
krijgen. Indien de gemeente kiest voor het opzetten van een LDEB, zal deze ook gaat putten 
uit het klantpotentieel in de gemeente. Dit doet afbreuk aan de succeskans van deze lokale 
initiatieven. Met andere woorden, door zelf een LDEB op te zetten zou de gemeente de 
kracht uit lokale initiatieven halen; wat door de markt wordt opgepakt, hoeven we als 
gemeente niet te doen.  
 
2. Welke rol heeft de aangestelde programmamanager LDEB? 
De aangestelde programmamanager LDEB zal de volgende rollen op zich nemen: 

- Regievoering bij duurzame energieprojecten 
o Kennis leveren 
o Partijen informeren 
o Vraagstukken oplossen (financieel, juridisch en technisch) 
o Partijen bij elkaar brengen 
o Mediation 
o Verbanden leggen 

- Ondersteuning bieden bij aanboren financieringsmogelijkheden 
o O.a. door inzet van crowdfunding en lease-constructies 
o Mogelijkheden verkennen van Energiefonds Overijssel.  

 
3. Op welke DE-onderdelen/projecten wordt de programmamanager ingezet? 
De programmamanager zal voor de volgende projecten worden ingezet: 
� Duurzame energie bij agrariërs 

� Onderhouden contacten met Stimuland, LTO Noord en provincie Overijssel 
� Lobbyen voor deelname van Dalfser agrariërs aan de projecten die van start gaan, 
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� Acteren op kansen die zich voordoen voor duurzame energieopwekking bij agrariërs 
� Windenergie 

� Partijen bij elkaar brengen 
� Nieuwleusen Synergie ondersteunen bij het uitdenken van juridische en financiële 

constructies om burgerparticipatie bij windenergie te kunnen waarborgen.  
� Inbreng van kennis 
� Ondersteunen bij opzetten businesscase 

� Nieuwleusen Synergie 
� Ondersteunen van Nieuwleusen Synergie bij het opzetten van een gezamenlijke 

inkoopfunctie voor duurzame energie. Voornamelijk door het leveren van kennis op 
het gebied van de energiemarkt, klantenadministratie, juridische vraagstukken en 
financiering.  

� Ondersteunen van Nieuwleusen Synergie bij het streven om enkele windmolens te 
exploiteren. 

� Zonnepanelen op gemeentelijke/publieke gebouwen 
� Mogelijkheden verkennen om zonnepanelen op de Trefkoele te plaatsen en in 

samenwerking met gemeente en stichtingsbestuur tot uitvoering en 
financieringsconstructie te komen.  

� Organisatie, aanbod en uitvoering van lease-constructies  om zonnepanelen op 
schoolgebouwen te kunnen plaatsen. 

� Verkennen van mogelijkheden om middels slimme financieringsconstructies 
gemeentelijke gebouwen waar mogelijk te verduurzamen en te voorzien van 
zonnepanelen.  

� Biomassavergisting 
� Ondersteunen van initiatiefnemers op het gebied van biomassavergisting. 

Voornamelijk door het aanbrengen van potentiële investeerders en het helpen 
opzetten van een sluitende businesscase. 

� Zonne-energie 
� Signaleren van kansen om het aantal MW’s aan zonne-energie te vergroten.  
� Wegnemen van belemmeringen (rendabiliteit) om zonnepanelen te plaatsen o.a. door 

lease-constructies toe te passen.  
 
 
4. Welke prestaties levert de programmamanager? 
De programmamanager moet bij bovengenoemde projecten meetbare stappen maken in de 
voortgang tot realisatie van duurzame energieprojecten.  
 
5. Voor welke periode wordt de programmamanager ingezet? 
De programmamanager wordt gedurende geheel 2013 voor 2 dagen per week ingezet. 
 
6. Wat zijn de financiële consequenties van het voorstel? 
De programmamanager zal worden gefinancierd uit de reservering van € 200.000,- uit de 
reserve milieu, waarmee de raad, middels goedkeuring van het Meerjarenprogramma 
Duurzaamheid 2012-2013, heeft ingestemd.  
 

7. Wat zijn de risico’s van het huidige voorstel? 
Het risico van het huidige voorstel is dat projecten die voor de markt minder interessant zijn 
(qua opbrengsten of belanghebbenden), niet van de grond zullen komen. Denk hierbij aan 
projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van innovatieve technieken, projecten met enkel 
gemeenschappelijk belang of projecten die op korte termijn minder rendabel zijn, zoals een 
collectieve warmtevoorziening voor de nieuwbouwwijken. Het is echter ook van belang om 
een financieel gezonde organisatie te blijven, waarbij enkel wordt geïnvesteerd in projecten 
die financieel rendabel zijn.  
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8. Op welke wijze wordt de voortgang van de inzet van de programmamanager met de 
raad gedeeld? 
Over de voortgang van de projecten wordt de raad door middel van voortgangsrapportages 
geïnformeerd. Daarnaast zal de programmamanager zich binnenkort aan de raad 
presenteren, zodat de raad meer inzicht krijgt in het werk dat de programmamanager op zich 
zal nemen.  


