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De heer N. Baali
Fractievoorzitter PvdA Steenbergen

onderwerp ; Beantwoording artikel 40 vragen over
gebruik fonds voor verduurzaming van o.a. 
sportclubs en buurtcentra

Steenbergen, 5 maart 2019

Geachte heer Baali,

Maatschappelijk vastgoed van gemeenten kan versneld worden verduurzaamd 
met gebruikmaking van ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. Deze worden 
mogelijk gemaakt door een samenwerking van de provincie Noord-Brabant, de 
Bank Nederlandse Gemeenten, NN Group (Nationale Nederlanden) en Bewust 
Investeren BV.. Met experts op het gebied van verduurzaming en met behulp van 
de financiële armslag van de provincie, Bank Nederlandse Gemeenten en 
institutionele beleggers kan een speciale erfpachtstructuur worden toegepast, die 
in vele situaties toepasbaar is. In totaal is er daarom 500 miljoen euro beschikbaar 
voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in Brabant.

Alle Brabantse gemeenten krijgen de kans om mee te doen met dit initiatief. Per 
gemeente wordt een aparte stichting opgericht. Deze koopt en verduurzaamt een 
gebouw dat verbetering behoeft of zorgt voor nieuwbouw. Nadat de lening door 
betaling van erfpachtcanons in 30 of 40 jaar is afgelost, wordt het gebouw om niet 
in eigendom aan de gemeente overgedragen of - indien de gemeente daarvoor 
kiest - wordt de marktwaarde aan de gemeente uitgekeerd.

Naar aanleiding daarvan heeft u artikel 40 vragen gesteld.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.
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1. Bent u bekend met het voorstel ESG Erfpachtleningen, dat Provinciale 
Staten vrijdag 1 februari 2019 hebben vastgesteld?
Ons antwoord:
Het besluit van Provinciale Staten van Noord-Brabant van 1 februari 2019 
houdt in dat ze geen wensen en bedenkingen hebben met betrekking tot 
het voornemen van Gedeputeerde Staten om 100 miljoen euro te 
investeren in een door NN Investment Partners beheerde portefeuille van 
ESG Erfpachtleningen, ten behoeve van de verduurzaming van 
maatschappelijk vastgoed in Noord-Brabant.

Door kennisneming van het daaraan voorafgaande Statenvoorstel 87/18A 
van 4 december 2018 zijn we bekend met het fenomeen ESG 
Erfpachtleningen.

2. Bent u net als de PvdA van mening dat het voor gebruikers en het klimaat 
goed is om meer scholen, buurthuizen en sportclubs te verduurzamen of 
kwalitatief te verbeteren door nieuwbouw?
Ons antwoord:
Ja, die mening delen wij.

3. Bent u bereid te onderzoeken of het voor onze gemeente interessant is 
om gebruik te maken van ESG Erfpachtleningen? Zo ja, bent u bereid om 
de gemeenteraad voorafgaand aan de behandeling van de 
perspectiefnota te informeren over de mogelijkheden?
Ons antwoord:
In de perspectiefnota 2019 is opgenomen dat in 2020 onderzoek 
inzichtelijk dient te maken welke maatregelen en investeringen benodigd 
zijn om te komen tot energieneutrale gemeentelijke gebouwen. De 
resultaten vanuit het onderzoek worden gekoppeld aan het te 
actualiseren Vastgoedbeleid.
Nu er bekendheid is met de mogelijkheid van erfpachtleningen, zal ook 
deze worden meegenomen in het in 2020 uit te voeren onderzoek.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De loco burgemeester,

.A. Lepolder
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