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Notitie Dursum Eilaun, stand van zaken en hoe nu verder
In de beeldvormende raadsvergadering van 5 februari 2019 is de conceptnotitie Dursum Eilaun aan de raad
gepresenteerd. De raad is geïnformeerd over de plannen en de ambities voor de komende jaren. Met
enthousiasme onderschreven de verschillende raadsleden en andere geïnteresseerden op de publieke
tribune het idee om te komen tot een zelfvoorzienend, duurzaam Schiermonnikoog. Iedereen was het erover
eens dat er eilander-draagvlak voor de plannen is en dat het feit dat bewoners kunnen inspreken en
deelnemen aan verduurzamen essentieel is om de energietransitie tot een succes te maken.
Er leefden vragen in de raad over beperkte kabelcapaciteit van -en naar het eiland, het gebruik van biodiesel,
de rol van externe adviseurs, voorlichting over afvalverwerking en groenafval, renovatie huizen, Woon
Friesland, zero emissie mobiliteit, een mogelijke windmolen, de tweede postcoderoos, hulp en
betrokkenheid van derden waaronder Liander, stadsverwarming, het energieloket, milieuzone voor oude
diesels, en het verduurzamen van het gemeentehuis. Aan het eind van de bijeenkomst werd aangegeven
door de portefeuillehouder dat zij in gesprek gaat met diverse partijen. Ondertussen wordt het energieloket
weer geopend en zal zij de aangeleverde suggesties serieus bekijken en meenemen in het vervolg. Later is in
het seniorenconvent toegezegd om te komen met een tussenstand over de huidige- en al plaatsgevonden
duurzame activiteiten en een overzicht over de bestedingen tot nu toe uit de zogenaamde “impuls
duurzaamheid” van 5 x €75.000 euro. De in de conceptnotitie Dursum Eilaun genoemde icoonprojecten en
deze update, zijn een bundeling van de 18 projecten uit het Uitvoeringsprogramma. Het grootste deel van de
activiteiten van lopende en/of afgeronde projecten komt voort uit het in 2017 door de gemeenteraad
vastgestelde Uitvoeringsprogramma.
Activiteiten die starten of gestart zijn:
1. Verder uitwerken van duurzame mobiliteit op Schiermonnikoog en Lauwersoog. Het blijkt lastig om,
net zoals een cadeaubon, laadpassen weg te geven met een tegoed, zonder dat hieraan een bedrijf
en rekeningnummer gekoppeld is. Om pragmatisch hiermee om te gaan, wordt voorgesteld dat
ondernemers met een elektrische auto, de afschriften van hun eigen laadpas kunnen overleggen. Bij
tenminste een geladen omvang van €200, -, krijgen ze dit bedrag op hun rekening gestort. Kosten
voor de pot duurzaamheid: X aantal à €200, -. Op 7 februari 2019 is door de portefeuillehouder,
namens het Samenwerkingsverband de Waddeneilanden, het convenant duurzame mobiliteit
ondertekend. Een van de punten uit het convenant is de verkenning van mogelijkheden om het
toegangs- en ontheffingenbeleid te heroverwegen. Een aanvraag voor deze verkenning is samen met
de gemeenten Den Haag, Utrecht en Vlieland op 8 mei ingediend in het kader van de Green Deal ZES
(Zero Emissie Stadslogistiek). Deze is inmiddels toegekend.
2. Vanaf 24 mei 2019 is het energieloket weer open voor particuliere eigenaren van permanente en
recreatiewoningen. Het Energieadvies op Maat kost €200. Bij besteding van minimaal €1.000 aan
geïnvesteerde duurzame maatregelen krijgt men de €200 terug.
3. Afronding van het project Energie voor het MKB. Dit project krijgt mogelijk na de zomervakantie een
vervolg bij voldoende interesse bij de ondernemers voor uitvoerende maatregelen.
4. Implementatie Global Goals. In de collegevergadering van 5 februari 2019 heeft het college
ingestemd met aanmelding van de gemeente Schiermonnikoog bij de VNG als Global Goal gemeente.
Na de zomervakantie zal deze aanmelding actief worden gemaakt en zal gestart worden met de
implementatie. Indien mogelijk zullen we samenwerken met derden waaronder de werkgroep
Fairtrade Schiermonnikoog.

5. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met adviesbureau Berenschot en de Hanze Hogeschool, over het
organiseren van draagvlak en de uitvoering van projecten om te komen tot . De kosten hiervoor zijn
erg hoog. Dat heeft ertoe geleid dat we besloten hebben om zelf op diverse deelgebieden
onderzoeken te laten uitvoeren om de mogelijkheden voor het eiland in beeld te brengen. Zo wordt
in samenwerking met onze eilander energiecentrale “De Sintrale” onderzocht welke mogelijkheden
er kunnen zijn voor corporatieve windenergie. Daarbij willen we zowel collectief als individueel
opbrengsten voor het eiland en de eilanders genereren. Ook gaan we kijken naar de mogelijkheden
van waterstof en opslag van op het eiland geproduceerde duurzame energie. Hoe mooi zou het niet
zijn dat we de energie die op het eiland duurzaam wordt geproduceerd ook op het eiland verbruiken
en we van eigen, eilander bron warmte en licht krijgen.
6. In het najaar van 2019 zullen de gemeente en de Sintrale een gezamenlijk project starten rondom
het zichtbaar maken van isolatielekken met een thermo grafische camera.
7. Isolatie van woningen en andere panden is waar het kan een goede optie. Wat je niet gebruikt hoef
je ook niet op te wekken. Mede op basis van het Energieadvies op Maat zullen we in samenwerking
met de Sintrale, gecombineerde, haalbare isolatie acties worden georganiseerd.
8. Vanuit de samenwerking met de gezamenlijke Waddeneilanden wordt, samen met de provincie, per
eiland en met de eilanden een zogenaamde “praatplaat” gemaakt. Deze kan aan het einde van het
jaar dienen als onderlegger om te starten met de Transitievisie warmte, die door de gemeenteraad
eind 2020 dient te worden vastgesteld. De praatplaat-sessie zal na de zomervakantie worden
georganiseerd. Voorafgaand daaraan zal aan het bestuur, dus college en raad, een kennissessie
worden aangeboden. In deze sessies wordt nagedacht op hoofdlijnen over wat een haalbare
energiemix kan zijn.
9. Het college heeft opdracht gegeven om te onderzoeken hoe het gemeentelijke woningbezit naar
minimaal label B gebracht kan worden. Maatregelen en kosten worden daarbij in beeld gebracht.
10. De gemeente zal, mede op verzoek van de raad, werk maken van een subsidieregeling voor de
aanschaf van regentonnen door particulieren.
11. De gemeente zal werk maken van een subsidieregeling voor compostbakken bij particulieren.
12. De gemeente zal met een regeling komen om tuinen te vergroenen (Actie Steenbreek). Tegels eruit,
planten of gras erin.
13. De gemeente gaat met ondernemers in gesprek over terrasverwarming en zal met duurzame
eilanddekentjes, die deels gratis beschikbaar worden gesteld, proberen terrasverwarming te
voorkomen.
14. De gemeente gaat haar duurzame ideeën en ambities uiteraard vroegtijdig voorleggen aan de
eilanders, goede inspraak en participatie bevorderen, eventueel begeleid door derden.
15. Graag zien wij suggesties en initiatieven om verder te verduurzamen tegemoet.

BUDGET DUURZAAMHEID
Vanaf de begroting 2017 tot en met de begroting 2021 is door de raad 5x 75.000 euro beschikbaar gesteld
voor het Uitvoeringsprogramma impuls duurzaamheid.
Daarbij is afgesproken dat daarvan max. 5x 35.000 aan personele lasten mogen worden besteed. Zowel voor
ambtelijke capaciteit alsook voor incidentele externe inhuur op deelprojecten. Momenteel wordt er 8 uur
per week ambtelijke capaciteit per week betaald uit dit budget; kosten 10.000 euro. Binnenkort hogen we dit
op naar 12 uur per week, kosten 15.000 euro. De rest van dit budget zetten we in op inhuur, onderzoek en
eilanderparticipatie

Onderstaand ziet u een overzicht van de projectkosten uit de duurzaamheidsimpuls:

Mei 2019, Ineke van Gent (portefeuillehouder duurzaamheid)

