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Aan de Gemeenteraad
Voorstel
het uitvoeringsprogramma Duurzame Waddeneilanden 2015-2018 vast te stellen;
voor de jaren 2015 t/m 2018 jaarlijks een bedrag van € 7.500 beschikbaar te stellen;
de kosten voor 2015 te dekken uit de algemene reserve en de kosten voor 2016 en verder
mee te nemen in de begroting 2016 en verder;
de
de financiële effecten te regelen in de 6 begrotingswijziging 2015.
Achtergrond
De Waddeneilanden hebben gezamenlijk het ambitiemanifest ondertekend waarbij ze afgesproken
hebben in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en water. De subsidierelatie tussen
de provincie Fryslân en de vier Friese eilanden is in december van 2014 beëindigd. Er is in de periode
van 2010 tot en met 2014 behoorlijk wat bereikt. Heel belangrijk daarbij was dat de provincie Fryslân
een grote financiële bijdrage gedaan heeft (€ 420.000 op een totaal budget van € 640.000). De
resterende € 220.000 is door de vier Friese eilandgemeenten bijgedragen.
In dezelfde periode heeft de gemeente Texel van de provincie Noord-Holland ook een hoge financiële
bijdrage ontvangen om haar duurzame ambities vorm te geven en uit te voeren. Ook deze termijn is
per begin 2015 afgelopen.
Nieuw uitvoeringsprogramma
Met de vijf Waddeneilanden en de twee provincies is afgesproken dat er voor de periode 2015-2018
gezamenlijk weer een nieuw Uitvoeringsprogramma opgesteld wordt. De financiering van het
programma wordt per provincie geregeld.
En omdat de ambities van de eilanden nog (lang) niet gestild zijn, willen de eilanden ook graag een
nieuwe overeenkomst met de provincie aangaan. De ambities zijn verwoord in het bijgevoegde
Uitvoeringsprogramma Duurzame Waddeneilanden 2015-2018. Om weer gezamenlijk met de
provincie, en bij voorkeur ook met Texel en de provincie Noord-Holland, een gezamenlijk programma
uit te voeren moeten alle deelnemers daarmee akkoord zijn en moeten de gewenste bijdragen
geaccordeerd worden. Daarvoor is dit voorstel dat gaat over het vaststellen van het
uitvoeringsprogramma (vijf eilanden en de provincie Fryslân) en het beschikbaar stellen van de
financiële middelen (vier Friese eilanden en de provincie Fryslân).
Financiële middelen
In Waddeneilanden-verband is afgesproken om de verdeling zoals die toegepast is bij het vaststellen
van het project Duurzame Wadden 2009-2014 ook bij de financiële dekking van dit
uitvoeringsprogramma van toepassing te verklaren. Uitgangspunt daarbij is een totaal budget van
€640.000,00 waarvan de provincie € 420.000,00 en de gemeenten gezamenlijk € 220.000,00
bijdragen.

Voor de bijdrage van de eilanden is de volgende verdeelsleutel gebruikt, uitgaande van een
provinciale subsidie van minimaal € 400.000 voor vier jaar:
- Vlieland per jaar
€ 8.250;
- Terschelling per jaar
€ 22.250;
- Ameland per jaar
€ 17.500;
- Schiermonnikoog per jaar
€ 7.500.
Verrekening vindt jaarlijks plaats via de GR Waddeneilanden.
Van Texel wordt geen bijdrage gevraagd.
Voorgesteld wordt om de kosten voor 2015 te dekken uit de algemene reserve en de kosten voor
2016 en verder mee te nemen in de begroting 2016 en verder;
Het energieloket Friese Waddeneilanden
Eén van de onderdelen uit het Uitvoeringsprogramma Duurzame Waddeneilanden 2015-2018 is het
openhouden van het energieloket in de vorm zoals we dat vanaf april 2014 op de Friese eilanden
hebben. Tot en met februari 2015 zijn de kosten hiervan gedekt. Omdat het huidige energieloket in
een belangrijke behoefte voorziet en omdat vanuit het landelijk Energieakkoord afgesproken is dat
elke gemeente voor 1 januari 2017 een energieloket moet hebben, willen we het huidige energieloket
voortzetten tot en met december 2016. De kosten hiervan zijn geraamd op € 160.000 en kunnen uit
het krediet wat met dit voorstel gemoeid is, betaald worden.
Werkwijze
Het Uitvoeringsprogramma Duurzame Waddeneilanden 2015-2018 bevat veel concrete
projectwensen van de deelnemende gemeenten en provincie. Bij de uitvoering van projecten die
gefinancierd worden met dit krediet wordt zoveel mogelijk gezocht naar projecten die op alle eilanden
uitgevoerd worden. Het energieloket voor de Friese Waddeneilanden is er daar een van.
Zodra de gezamenlijke projecten benoemd zijn met daarbij een begroot bedrag, worden die
voorgelegd aan het PHO Duurzaamheid waarna uitvoering kan plaatsvinden. De hoogte van de totale
provinciale subsidie en gemeentelijke bijdragen is het maximaal uit te geven krediet voor gezamenlijke
duurzaamheidsprojecten.
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