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Voorstel
1. De subsidieverordening verduurzaming particuliere woningbouw Schiermonnikoog 2014 vast te stellen.
2. Het benodigde krediet van € 10.000 beschikbaar te stellen ten laste van het Duurzaam
Energiefonds.

Achtergrond
De VAST-gemeenten hebben in 2010 een pMJP-subsidie bij de provincie aangevraagd voor het
realiseren en uitvoeren van projecten op het gebied van duurzaamheid. De provincie heeft hiervoor
een subsidie verleend van ruim € 417.000. De VAST-eilanden hebben gezamenlijk een bijdrage van
€ 220.000 gedaan als cofinanciering. Op dit moment is er nog ongeveer € 200.000 voor het uitvoeren
van projecten beschikbaar.
De provincie heeft de subsidieperiode verlengd tot uiterlijk 1 december 2014. Dat betekent dat
projecten in dit kader voor die datum uitgevoerd en afgerond moeten zijn. Om dit te realiseren is vorig
jaar een 7-puntenplan vastgesteld in de Stuurgroep Duurzame Wadden.
Het 7-puntenplan is een aanvulling op het meerjarig actieplan en is bedoeld om de focus voor 2013 en
2014 te bepalen en vast te stellen welke concrete projecten op de eilanden nog kunnen worden
uitgevoerd met inzet van de restantmiddelen uit het budget. De uitwerking van de plannen wordt
zoveel mogelijk in samenwerking met Texel gedaan.
Inmiddels is duidelijk op welke projecten uit het 7-puntenplan wordt ingezet om deze nog vóór 1
december 2014 te realiseren. Hieronder volgt de volledige lijst met 7 punten. Op punt 1 en 3 van deze
lijst gaat dit raadsvoorstel nader in. Een toelichting op de overige punten vindt u in de bijlage.
1. Energieloket
Start op korte termijn.
2. Openbare Verlichting
In afwachting van goedkeuring Europese subsidie.
3. PV op publieke daken
Er is een inventarisatie uitgevoerd op alle eilanden.
4. Reduceren van waterverbruik op de Waddeneilanden
Er wordt een informatiefolder gemaakt over waterbesparende maatregelen die iedereen kan nemen.
Bedoeling is deze huis-aan-huis te verspreiden.
5. Zonnepanelen in het beschermd dorpsgezicht
Er wordt een onderzoeksopdracht geformuleerd die kan worden uitgezet, uitgevoerd en worden
besproken.

6. PV in het vrije veld
Dit is op dit moment geen actie in het kader van het 7-stappenplan, omdat realisatie vóór 1 december
2014 niet mogelijk bleek.
7. Windenergie
Dit is op dit moment geen actie in het kader van het 7-stappenplan, omdat realisatie vóór 1 december
2014 niet mogelijk bleek.

Toelichting
Voor de bovengenoemde punten is vooralsnog geen besluit nodig van uw raad omdat het de insteek
van de eilanden is deze te bekostigen uit het eerder genoemde rest-budget van 200.000,00.
Onderstaande punten leggen wij echter graag aan u voor.
PV op publieke daken
Als eerste is het project “PV-panelen op publieke daken” eilandbreed opgepakt. Onder regie van
Ameland wordt voor elk eiland een projectplan gemaakt waarbij in kaart wordt gebracht welke
publieke daken in aanmerking komen en hoeveel zonnepanelen nodig zijn. Op Schiermonnikoog
betreft dit de daken van het gemeentehuis, de gemeentelijke werkplaats, de gymzaal en de
ambtswoning van de burgemeester. Dit projectplan wordt vastgesteld in B&W zodat het daarna zo
snel mogelijk uitgevoerd wordt. Het project moet immers voor 1 december 2014 uitgevoerd en
afgerekend zijn. Mocht het budget onverhoopt niet toereikend zijn dan komen wij hiervoor met een
voorstel terug bij uw raad.
Energieloket
Daarnaast wordt er gewerkt aan het oprichten van een zogenaamd energieloket op elk eiland. Het
energieloket is een plek (zowel fysiek als digitaal) waar de burger uitleg, informatie en hulp krijgt in
begrijpbare taal over duurzaamheidsmaatregelen, gevolgen, kosten, subsidies etc. Dit wordt
uitgevoerd door een energieconsulent voor de vier eilanden. Het is de bedoeling dat er ca. 1x per
maand een consulent in het gemeentehuis fysiek aanwezig is die precies weet hoe de regels in elkaar
zitten, hoe de procedures zijn en mensen echt verder helpt. De burger kan via de digitale weg of
gewoon aan het loket bij de gemeente een afspraak maken. Daarnaast zal informatie digitaal worden
ontsloten (energieportal).
Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningbouw Schiermonnikoog
Deze subsidieregeling valt buiten het 7-puntenplan, maar vormt wel een mooie opmaat naar het
energieloket. Geïnteresseerden kunnen daar immers terecht voor meer informatie over geschikte
maatregelen in hun situatie.
De subsidieregeling behelst het volgende:
In de afgelopen jaren hebben particulieren enkele malen (gemeentelijke) subsidies kunnen aanvragen
voor energiebesparende maatregelen aan hun woningen, zoals het aanbrengen van dubbelglas en
isolatie van muur, vloer en dak. Daarnaast hebben in 2010 zo’n 60 woningeigenaren gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om een maatwerkadvies te laten uitvoeren. Vanuit de markt en particuliere sector
komen nog regelmatig vragen of er ook nu nog subsidie is voor het uitvoeren van dergelijke
maatregelen. Tot nu toe was deze subsidiemogelijkheid er niet.
In 2013 heeft de provincie echter de regeling voor ISV III vastgesteld. Deze subsidieregeling biedt de
mogelijkheid om voor particuliere woningbezitters subsidie beschikbaar te stellen voor
energiebesparende maatregelen (dubbelglas en isolatie voor muur, vloer en dak). Particulieren met
een maatwerkadvies kunnen een aanvraag indienen. De subsidie bedraagt 20% van de gedane
investering met een maximum van 1000,00 per woning.
De investering van de gemeente wordt met deze regeling verdubbeld. Met een investering van 10.000
door de gemeente wordt een veel grotere totale investering uitgelokt (gemeente € 10.000,
provincie/ISV € 10.000 en de investeringen van particuliere huiseigenaren zelf). BIj een investering
van 10.000 door de gemeente heeft de subsidieregeling een plafond van 20.000,00. Subsidies zijn
niet stapelbaar met andere regelingen. Voor de uitvoering wordt een afzonderlijke subsidieverordening
gemaakt die hierbij ook ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Het is de bedoeling zelf de
aanvragen af te handelen.

Wij zijn van mening dat we met uitvoering van deze regeling Schiermonnikoog weer iets duurzamer
maken en willen daarom uw raad voorstellen om een krediet van € 10.000 beschikbaar te stellen voor
de co-financiering van dit project. Dekking kan gevonden worden in het Duurzaam Energiefonds
waarin nu nog zo’n 11.000,00 beschikbaar is.
De uitvoering van de regeling wordt in gang gezet nadat de ISV subsidiebeschikking ontvangen is.
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