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Wensen en bedenkingen inzake het voorgenomen besluit van Gedeputeerde 
Staten om vanuit de Immunisatieportefeuille te investeren in ESG 
Erfpachtleningen in Noord-Brabant
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Provinciale Staten van Noord-Brabant,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 4 december 201 8.

overwegende dat:
« Provinciale Staten in de Verordening treasury Noord-Brabant hebben 

vastgelegd dat leningen uit de Immunisatieportefeuille mogen worden verstrekt 
indien dit bijdraagt aan een publiek belang, het risico op niet terugbetaling 
minimaal is en het rendement hoger is dan bij het verplicht schatkistbankieren;

» NN Investment Partners een lening vragen ter financiering van ESG 
Erfpachtleningen Bewust Investeren;

» de provincie hiermee bijdraagt aan een publiek belang met maatschappelijk 
rendement op het vlak van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed 
in Noord-Brabant;

» deze leningen een zeer beperkt financieel risico hebben;
« het rendement op de leningen bevredigend is, marktconform en hoger dan 

het rendement op staatsbankieren;
« nog voldoende middelen uit de immunisatieportefeuille beschikbaar zijn;
» er geen overige belemmeringen zijn die het verstrekken van deze leningen in 

de weg staan;

besluiten:
1. ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij geen wensen en 

bedenkingen hebben, als bedoeld in artikel 167, vierde lid van de 
Provinciewet, met betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde Staten om 
tot í 100 miljoen vanuit de Immunisatieportefeuille te investeren in een door 
NN Investment Partners beheerde portefeuille van ESG Erfpachtleningen, ten



behoeve van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in Noord- 
Brabant;

2. in afwijking van de Verordening treasury Noord-Brabant, in te stemmen met 
het verstrekken van ESG Erfpachtleningen tot een periode van maximaal 40 
jaar.

's-Hertogenbosch, 1 februari 2019
Provinciale Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. J.A. Deneer (plv.)
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