Informeren gemeenteraad ‘duurzaamheid’

1. Na de start van het project Dursum Eilaun in 2020, zijn we in februari 2021 weer gestart met
het vervolg, fase II. In fase I hebben we door middel van vlogs en groene brieven de raad en
inwoners meegenomen in het proces. In augustus hebben we een sessie gehad met enkele
eilanders en zijn we gekomen tot een houtskoolschets. Vanaf dit voorjaar gaan we aan de slag
om in kleine sessies te komen tot mogelijke routes naar een duurzaam eiland. Vanwege COVID
zal dit waarschijnlijk voornamelijk digitaal plaats vinden. U wordt door de nieuwsbrief, de website
en de social media op de hoogte gehouden van deze sessies. Het project Dursum Eilaun is ons
eigen, overkoepelende toekomstbeeld van een volhoudbaar eiland. Onder Dursum Eilaun
krijgen verschillende duurzaamheidsaspecten een plek. Verplichte vanuit het Rijk, zoals de
Regionale Energie Strategie (RES), de Transitievisie Warmte (TVW) en de Nationale Agenda
Laadinfrastructuur. Dit jaar zal vooral in het teken staan van energie.
2. Uit het klimaatakkoord volgt dat we als gemeente verschillende verplichtingen hebben. Een van
de verplichtingen is de Transitievisie Warmte. Voor het einde van dit jaar moet er een visie
liggen die de instemming heeft van de raad en de bevolking. In de visie geeft de gemeente aan
hoe zij het eiland stapsgewijs onafhankelijk wil maken van aardgas. Het college heeft onlangs
de eerste stap gemaakt, door het vaststellen van het plan van aanpak. Hierin wordt beschreven
wat de uitgangspunten zijn voor het opstellen zijn, de impact op de organisatie en meer. Deze
visie wordt samen met de gemeenten Terschelling en Vlieland opgesteld. Een groot deel van
de visie is voor ons eilanden gelijk, maar elk eiland krijgt uiteindelijk wel haar eigen visie. De
volgende stap is het vinden van een bureau wat de visie voor ons gaat uitwerken waarbij
nadrukkelijk de verbinding wordt gelegd met het project Dursum Eilaun.
3. Een andere verplichting vanuit het klimaatakkoord gaat over elektrisch vervoer (NAL). Het
college heeft onlangs ingestemd met een voorstel van de provincie om en deel hiervan centraal
op te pakken, namelijk het realiseren van nieuwe laadinfrastructuur. De provinciale aanpak
levert ons door schaalgrootte een aanzienlijk financieel voordeel op. In de komende periode
gaan we een voorzet maken om de verschillende locaties op het eiland te inventariseren. Ook
vinden er in dit kader gesprekken plaats met de gemeente Hogeland over parkeren en laden
op Lauwersoog. Onder Dursum Eilaun wordt ook aandacht besteed aan de duurzame mobiliteit
van onze gemeente. Na energie is dit een breed en belangrijk onderwerp die de komende jaren
hoog op de agenda staat.
4. Energiebox voor vakantiewoningen waren snel op, nieuwe boxen worden besteld. Zodra deze
weer beschikbaar zijn dan laten we dit via de nieuwskanalen van de gemeente weten. Vergeet
niet voor half maart de voucher voor een gratis warmtescan door de energiecorporatie in te
leveren!
5. Nu het vriesseizoen waarschijnlijk op zijn hoogtepunt is, is het slim om na te denken over de
waterberging voor het komende voorjaar. Met de droge zomers is het opvangen van regenwater
uit het voorjaar extra belangrijk. Daarom kunt u nog steeds gebruik maken van de kortingsactie
op regentonnen en compostvaten. U kunt maximaal €25,00 terugkrijgen op een ton of vat. Voor
de precieze voorwaarden kunt u op de website kijken.
6. Vorig jaar zijn de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog benadert door Wagenborg, over
het openstellen van een compensatiefonds. Reizigers kunnen er voor kiezen om hun overtocht
CO2 neutraal te maken door €0.50 te doneren per kaartje. Dit bedrag komt in een fonds waaruit
projecten op Ameland en Schiermonnikoog ondersteund kunnen worden. In januari was de
eerste openstelling en er zijn 4 aanvragen binnen gekomen. Zodra we meer weten over de
toekenning van de projecten zullen we dit bij u melden.

7. Het college wil het tarief voor een Energieadvies op maat voor uw woning, permanent of
recreatief, verlagen tot 31 december 2021. Voor € 100 krijgt u een energieadvies van de
adviseur. Voor de voorwaarden kunt u een kijkje nemen op de website van de gemeente. Als u
wilt weten wat de energieadviseur zo allemaal doet, op de facebook pagina of de website van
de gemeente kunt u een filmpje bekijken van een van onze energieadviseurs.

