Beantwoording Raadsvragen
schriftelijke vragen ex art. 33 Reglement v. Orde, mail en mondelinge vragen commissies en
raad
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ESG erfpachtleningen
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27 februari 2019
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7 februari 2019

Portefeuillehouder:

Gesteld door:

PvdA

Behandelaar:

de heer P.J.M. van de
Noort
wethouder
Bram Jacobs

Registratienr.:
Vraag
1. Bent u bekend met het voorstel ESG Erfpachtleningen, dat de Provinciale Stalen vrijdag 1 februari
2019 hebben vastgesteld?
2. Bent u net als de PvdA van mening dat het voor gebruikers en het klimaat goed is om meer
scholen, gemeenschapshuizen en sportclubs te verduurzamen of kwalitatief te verbeteren door
nieuwbouw?
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?
Antwoord
1. Naar aanleiding van uw vraag hebben wij ons in kennis gesteld van het genoemde voorstel.
2. Ja, het verduurzamen van vastgoed of kwalitatief verbeteren door nieuwbouw van vastgoed geeft
buiten een maatschappelijk gewenst effect vaak ook meer comfort voor de gebruikers. Dit komt ook
overeen met de doelstellingen zoals die in de Klimaatvisie Kempengemeenten zijn opgenomen. Of
een gebouw beter af is door te verbouwen of door nieuwbouw hangt van vele factoren af die uiteraard
eerst onderzocht dienen te worden.
3 Ja, wij zijn bereid om te onderzoeken of gebruik maken van de ESG Erfpachtleningen interessant is
voor de gemeente Reusel-De Mierden en koppelen dit graag aan u terug. Er zijn echter meerdere
opties om met verduurzaming aan de slag te gaan. Wij zijn momenteel bezig om deze opties te
bekijken. Dit kost tijd. Het lukt ons daarom niet u voorafgaande de behandeling van de
perspectiefnota te informeren over de uitkomsten van het onderzoek. Wij doen dit via een
raadsinformatienota na de zomervakantie.
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