
Motie "Een groen steuntje in de rug"

Betreffende: Onderzoek naar revolverend fonds t.b.v. verduurzaming particuliere woningen

De gemeenteraad van Dordrecht,
in vergadering bijeen op 30 oktober 2018 ter bespreking van de begroting 2019,

Constaterende dat:
De gemeente Dordrecht de ambitie heeft in 2050 energieneutraal te zijn;
Het besparen en duurzaam opwekken van energie belangrijke aspecten zijn om de ambitie waar te maken;
Er gestart gaat worden met het aardgasvrij maken van woningen;

Overwegende dat:
Het voor veel particuliere woningeigenaren in financiële zin problematisch of zelfs onmogelijk is de hiervoor 
noodzakelijke investering(en) te doen;
Er een oplossing moet komen hoe deze financiële barrière te slechten;
Naast duurzaamheidswinst verwacht mag worden dat deze investeringen voor de gebruiker van de woning 
ook in financiële zin renderen door lagere energielasten;

Van mening zijnde dat:
De gemeentelijke overheid (eventueel in samenwerking met andere overheden) verantwoordelijkheid dient 
te nemen een oplossing te bieden voor deze financiële barrière;
De inzet van een revolverend fonds hiervoor een kansrijk optie is;
Het voor de gemeente Dordrecht een voordeel is dat ervaring met soortgelijke financiering is opgedaan in het 
kader van de funderingsherstel problematiek en we dat voordeel hierbij moeten benutten;
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Verzoekt het college:
- Te onderzoeken of, en zo ja hoe, een revolverend fonds ingezet kan worden t.b.v. energiebesparing, 

verduurzaming en/of aardgasvrij maken van particuliere woningen;
Hierbij onder andere te onderzoeken

o Welke rol de BNG (of andere bank) kan en wil nemen als (co)financier;
o Of, en zo ja welke, de Dordtse Energie Coöperatie, het Energieloket Drechtsteden en/of andere 

spelers in dit domein een bijdrage willen en kunnen leveren;
o Of er in de algemene reserve (deels) voldoende middelen zijn om dit revolverend fonds te voeden 

en/of als garantie cq borgstelling kunnen dienen;
o Of de incidentele middelen die verwacht worden uit de voorgenomen verkoop van Eneco hier (deels) 

voor ingezet kunnen worden;
De raad hierover uiterlijk in april 2019 te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van D66

Kevin Noels Karin Castelijn Osman Bosuguy Ahmet Polat
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