
 
 

  

  

  

  
 

 

Moerdijk  

 

MOTIE Duurzaamheidsfonds Moerdijk  
 

De gemeenteraad van Moerdijk in vergadering bijeen op 8 oktober 2015, 
 
Constaterende dat: 
 

 Moerdijk een toekomstbestendige leefomgeving opgenomen heeft als programma in haar 
meerjarenplan 2014 – 2018; 

 in subdoel 4 is geformuleerd dat Moerdijk staat voor het behoud van grondstoffen voor 
toekomstige generaties door het opwekken van duurzame energie in de vorm van zon, 
wind en biomassa;  

 we dat willen bereiken door het opzetten van een financieringsregeling in samenspraak 
met de SVN (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) (zie 
pagina 46 beleidsbegroting 2016-2019); 

 
Overwegende dat: 
 

• het college in haar raadsinformatiebrief ‘Visie toekomst scholen 2016-2026 en de 
benodigde huisvesting en schoolgebouwen’ (besproken in commissie SI van 16 september 
2015) heeft voorgesteld dat scholen van gemeente Moerdijk een financiële toeslag 
ontvangen voor duurzaamheidsmaatregelen bij de toekenning van de 
huisvestingsvoorzieningen; 

• het wenselijk is dat niet alleen scholen investeren in duurzaamheid, maar ook 
particulieren, verenigingen, instellingen, bedrijven; 

• in de begroting 2016-2019 het opzetten van een financieringsregeling al genoemd is, 
echter onduidelijk is hoeveel geld hiervoor is vrijgemaakt. Evenmin is duidelijk hoeveel 
geld het college zou willen besteden aan de middelen die ze met duurzaamheid 
onderwijsgebouwen op het oog had; 

 
Draagt het college op om: 
 

• een revolverend fonds in te stellen om gemeentelijke leningen te bekostigen voor 
energiebesparende en duurzame activiteiten door natuurlijke personen, bedrijven of 
andere rechtspersonen, gevestigd in de gemeente Moerdijk, waarbij de raad jaarlijks het 
plafond vaststelt voor de uitgifte van SVN (Stimuleringslening Duurzaamheid Moerdijk); 

• vast te stellen wat de hoogte van het startkapitaal zou moeten zijn en te onderzoeken op 
welke wijze het startkapitaal voor dit fonds vergaard wordt; 

• te onderzoeken of Havenschap Moerdijk en Provincie Noord-Brabant bereid zijn een 
bijdrage te leveren aan het fonds, en zo ja, onder welke voorwaarden; 

• de voorwaarden te bepalen om in aanmerking te komen voor een lening uit het Moerdijks 
duurzaamheidsfonds. Gedacht kan worden aan:   

- betrokkenheid van en met de inwoners, 
- promotie(bewustwording) van duurzaamheid, 
- zichtbaarheid project als geheel, 
- samenwerking van verschillende partijen,  
- bijdrage aan lokale economie, 
- bijdrage aan lokale werkgelegenheid, 
- inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; 

 de aanvrager ontvangt na goedkeuring aanvraag door college een lening tegen een gunstig 
(voor de gemeente kostendekkend) rentetarief; 



 

 
 

 

• de raad te informeren in haar vergadering van 5 november 2015 wanneer het 
Duurzaamheidsfonds Moerdijk operationeel wordt.  
 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Esther Eenhuizen    Mieke Pistorius 
GroenLinks Moerdijk    PvdA Moerdijk 
 
   
    


