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Aan de Gemeenteraad

Voorstel:
1. de verordening "Energiebesparing Bestaande particuliere woningen 2010" vaststellen onder
voorwaarde van vaststelling provinciale regeling SEBB 2010 door GS;
2. instemmen met een subsidieplafond van € 32.000 extra subsidie Schiermonnikoog;
3. instemmen met de uitvoeringskosten SNN met een maximum van € 1.600;
4. instemmen met voorlichting en ontzorgingskosten met een maximum van € 10.000;
5. de totale kosten ten laste te brengen van het Duurzaam Energiefonds;
6. indien noodzakelijk de hoogte van het Duurzaam Energiefonds aan te vullen uit de Algemene
Reserve
Achtergrond:
Op 23 oktober 2007 heeft de raad het “ambitiemanifest zelfvoorzienend in 2020 op het gebied van
energie en water” ondertekend. Dit manifest heeft een paraplufunctie op het gebied van duurzame
initiatieven voor de gezamenlijke Waddeneilanden.
Op 16 december 2008 heeft de raad een “Duurzaam Energiefonds” ingesteld, waarmee financiële
middelen beschikbaar worden gesteld als bijdrage in de bekostiging van initiatieven van burgers die
een bijdrage leveren aan duurzame energie overeenkomstig het ambitiemanifest. Dit fonds wordt nu
aangewend voor 2010 en is groot € 34.750,-.
Voor de periode 2010 – 2020 zal er jaarlijks een bedrag in het fonds worden gestort. De hoogte van
het jaarlijks bedrag wordt bepaald door de raad afhankelijk van ingediende voorstellen door het
duurzaam energieteam.
Het college van burgemeester en wethouders en het Duurzame Energieteam van Schiermonnikoog is
opdracht gegeven een bij dit fonds behorende subsidieregeling voor te bereiden.
Door de gemeente is het noordelijk Energieakkoord mede ondertekend. Een uitwerking van dit
akkoord in de 3 noordelijke provincies is het 100.000 woningenplan.
Overwegingen:
Om uitvoering te geven aan het 100.000 woningenplan is het voornemen van de provincie Fryslân om
een provinciaal energiebesparingsfonds in te stellen. Met deze Subsidieregeling Energiebesparing
Bestaande Bouw particulieren 2010, afgekort SEBB 2010, wil de provincie Fryslân energiebesparing
en duurzame opwekking in particuliere woningen stimuleren. Dit betekent dat de inwoners van deze
provincie een bijdrage kunnen krijgen in de aanschaf of installatie van energiebesparende
maatregelen.
De doelstelling van dit energiebesparingsfonds sluit prima aan bij de inzet van uw raad om initiatieven
van de burgers op dit gebied te stimuleren. Het voorstel is om aan te sluiten bij het provinciale initiatief
door een extra Schiermonnikoog toeslag op de subsidieregeling in het leven te roepen. Op Provinciaal
en SNN niveau vindt momenteel de fine tuning van de regeling plaats. Dit maakt dat mogelijk de
regeling in de besluitvormende vergadering van uw raad in maart op een aantal punten de regeling zal
worden aangepast. Uiteraard dient in de besluitvormende raad de tekst van de gemeentelijke regeling
één op één te kloppen met de provinciale tekst.

Argumenten:
Door met een extra Schiermonnikoog subsidieregeling aan te sluiten bij de provinciale regeling en
organisatie:
1. zal van alle Friese gemeenten de inwoners van Schiermonnikoog het meest verleid worden tot
het nemen van energiebesparende maatregelen, waarmee de effectiviteit van de inzet van onze
gemeentelijke gelden het best gewaarborgd is;
2. aanhaken bij de provinciale regeling leidt tot minder bureaucratie en optimale benutting van de
provinciale middelen SEBB.
3. maken we minimale kosten in vergelijking met het uitvoeren van een eigen regeling. Het SNN
(Samenwerkingsverband Noord Nederland) verzorgt voor Schiermonnikoog de uitvoering
(afhandeling, bezwaar en beroep), zoals ze dat ook voor de provinciale regeling doet;
4. ontstaat beweging in onze gemeenschap als het gaat om energiebesparing. De reactie die daar
op komt kan de gemeente Schiermonnikoog gebruiken om te bezien welke werkwijze leidt tot het
meeste effect, het hoogste rendement en/of de meeste inspiratie biedt om zélf aan de slag te
gaan.
5. de kosten van uit te voeren maatregelen zijn op het eiland duurder dan op de vaste wal.
De regeling:
De subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van energiebesparende maatregelen in de
bestaande woningvoorraad in de provincie Fryslân. Onderstaande maatregelen hebben een voorlopig
karakter tot GS de regeling officieel heeft vastgesteld. Eventuele wijzigingen in de provinciale regeling
zijn ook van toepassing op Schiermonnikoog.
Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag subsidie verstrekken voor aanschaf en installatie van de
navolgende energiebepalende maatregelen:
a. Gevel-, dak- en vloerisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5)
b. Spouwmuurisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 1.3)
c. HR++ glas (U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm.)
d. Leidingisolatie
e. Lage termperatuurverwarming
f. Photovoltaische cellen
g. Warmteterugwin-eenheid voor douchewater
h. Warmteterugwin-eenheid voor ventilatie
i. Programmeerbare thermostatische radiatorkranen
j. Houtgestookte CV-ketels
k. Drukregulerende ventilatieroosters
l. Gelijkstroom ventilatoren
Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag van subsidie verstrekken voor het installeren van de
navolgende energiebesparende maatregelen:
a. Warmtepomp;
b. Ultra Hoog Rendementketel (UHR)
c. HRe-ketel
d. Zonneboiler
De aanvraag moet worden ingediend voor een bestaande woning, in de provincie Fryslân, gebouwd
voor 1 januari 1995 en de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd dient als hoofdverblijf
voor de aanvrager te dienen.
De provinciale regeling voorziet in een subsidie van 20% op de subsidiabele kosten met een minimum
(drempelbedrag) van € 4.000 aan subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag provinciaal is
€ 3.200. Het maximale investeringsbedrag waarover provinciale subsidie wordt verleend is daarmee
€ 16.000. De provinciale regeling wordt naar verwachting in februari/maart 2010 vastgesteld en
gepubliceerd. Deze vaststelling is een voorwaarde voor en is gekoppeld aan de extra gemeentelijke
subsidieregeling en verordening.
Als gemeente willen wij de overheidsbijdrage (subsidie) ophogen naar 30% van de particuliere
investeringen (subsidiabele kosten). Dat betekent dat de gemeentelijke subsidie voorziet in een extra
subsidie van 10% op de subsidiabele kosten. Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag voor een
inwoner van de gemeente Schiermonnikoog is dan € 4.800 bij een investering van € 16.000 aan
subsidiabele kosten. Het minimale bedrag aan subsidiabele kosten (drempelbedrag) is € 4.000.

De gemeente Schiermonnikoog sluit zich daarbij aan bij de Subsidieregeling Energiebesparing
Bestaande Bouw 2010 van de provincie Fryslân conform de besluittekst in de bijlage.
Kanttekeningen:
De provinciale en de extra gemeentelijke subsidie wordt uitgevoerd door SNN. De burger kan op één
plek de provinciale en extra gemeentelijke subsidie aanvragen, maar wordt niet ontzorgd. Dat
betekent o.a. dat de burger zelf:
- de keuze moet maken voor een bepaald pakket maatregelen;
- eventuele stapeling met rijkssubsidies moet verzorgen;
- eventueel een lening moet afsluiten voor het resterende deel van de investering;
- een aannemer moet uitkiezen en instrueren.
De extra subsidieregeling is besproken in het Duurzaam Energieteam van Schiermonnikoog. De
regeling met de extra subsidie heeft de instemming van het team. Het team is echter van mening dat
deze ontzorging wel noodzakelijk is. Hierbij dient ook de landelijke regeling meer met minder te
worden betrokken. Voorgesteld wordt om hiervoor een apart budget in te stellen waardoor er voorzien
wordt in de hierboven genoemde punten. De uitvoering hiervan wordt door de gemeente ingevuld en
uitgewerkt.
Financiële toelichting:
De provinciale subsidieregeling kent een plafond van € 1 miljoen voor de eerste tranche. Bij het
bereiken van dit maximum eindigt automatisch ook de extra gemeentelijke subsidie. Vervolg van de
gemeentelijke regeling is mede afhankeling van de eventuele voortzetting van provinciale subsidie
gelden. De regeling treedt in werking samen met de provinciale regeling, de opening wordt begin april
verwacht.
De maximale gemeentelijke bijdrage per aanvraag is € 1.600,- bij een investering van € 16.000,- aan
subsidiabele kosten. Wij verwachten dat de gemiddelde investeringskosten € 8.000,- zullen gaan
bedragen en een gemiddelde van € 800,- aan gemeentelijke subsidie. Bij 40 aanvragen is de
gemeentelijke subsidie € 32.000,-. De gemeentelijke bijdrage stopt als het provinciale subsidieplafond
is overschreden en bestaat dus niet als separate regeling. Bij een grote toeloop op Schiermonnikoog
zou de subsidiebehoefte theoretisch veel hoger kunnen uitpakken.
Dit voorstel is in goed overleg met de provincie Fryslân en SNN tot stand gekomen. SNN berekent de
uitvoeringskosten van de deelnemers Schiermonnikoog aan deze regeling door aan de gemeente.
Deze kosten bestaan uit variabele en vaste kosten. Met de provincie is afgesproken dat zij de
variabele kosten voor haar rekening neemt en de gemeente de vaste kosten. De vaste kosten zijn
vastgesteld op max. 5% van het totale subsidiebedrag van de gemeente. Bij de hiervoor geschetste
40 aanvragen gaat het om € 1.600,-.
Voor de communicatie en de ontzorging stellen we voor een budget van € 10.000,- mee te nemen
voor externe ondersteuning.
De toegekende subsidies zullen, evenals de uitvoeringskosten van het SNN en de communicatie en
ontzorging, ten laste komen van het Duurzaamheidsfonds.
Communicatie:
Los van de provinciale communicatie, zullen wij onze inwoners nadrukkelijk wijzen op het bestaan van
de provinciale en de extra gemeentelijke regeling om zo een nog groter rendement van gemeentelijke
middelen te garanderen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
de secretaris,
de burgemeester,
S. Stamhuis

L.K. Swart.

