Schriftelijke vragen aan het College op grond van artikel 38 Reglement van Orde
Datum: 23 febr. 2019
Vragensteller: Marie Beenackers- van Poppel, Pro6 fractie
Onderwerp: Gebruik Provinciefonds voor verduurzaming van o.a. scholen, sportclubs , buurtcentra
en andere openbare gebouwen.
Vraag gesteld aan : College
Gewenste beantwoording: schriftelijk
Geacht College,
Op 1 febr. j.l. is er een beluit genomen door Provinciale Staten van Noord- Brabant, waardoor er in
totaal 500 miljoen euro beschikbaar komt in Brabant voor verduurzaming van maatschappelijk
vastgoed in onze provincie. Maatschappelijk vastgoed van onze gemeente zoals scholen,
buurtcentra, sportaccommodaties en andere openbare gebouwen kan versneld verduurzaamd
worden. Dit kan gerealiseerd worden door een initiatief van de Provincie Noord- Brabant, de Bank
Nederlandse Gemeenten, NN Group ( Nationale Nederlanden) en Bewust Investeren B.V.
Alle Brabantse gemeenten krijgen de kans om mee te doen met dit initiatief. De fractie Pro6 vindt
het belangrijk dit op te nemen in de duurzaamheidsnota, die momenteel geactualiseerd wordt. Per
gemeente wordt een aparte stichting opgericht. Deze stichting neemt gebouwen in zich op, die
verbetering en verduurzaming behoeven. De provincie neemt de kosten van verduurzaming voor
haar rekening, waardoor de gemeente meer geld overhoudt voor lokale ambities als goede zorg in
de buurt, ruimer armoedebeleid, meer banen en meer betaalbare woningen. Ook kunnen door dit
initiatief de energielasten voor sportclubs en buurtinitiatieven lager worden, waardoor er meer geld
over blijft voor sport, cultuur, ontmoeting en andere maatschappelijke doelen.
Dit leidt tot de volgende vragen aan het College:
1. Bent u bekend met het voorstel ESG Erfpachtleningen, dat de Provinciale Staten vrijdag 1
febr. j.l. hebben vastgesteld?
2. Bent u het eens met de fractie Pro6 dat het voor gebruikers van het vastgoed en voor de
gemeente in het kader van klimaatdoelen goed is om meer scholen, buurthuizen, sportclubs
en andere openbare gebouwen te verduurzamen of kwalitatief te verbeteren?
3. Bent u bereid te onderzoeken of het voor onze gemeente interessant is gebruik te maken
van ESC Erfpachtleningen?
4. Kunt u ons als raad een quickscan aanbieden op korte termijn om de mogelijkheden hiervan
in beeld te brengen?
5. Bent u bereid deze mogelijkheden ook op te nemen in de geactualiseerde
duurzaamheidsnota, die wij op korte termijn verwachten?
Bij voorbaat dank voor de beantwoording!

