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DATUM  17 januari 2022 

ONDERWERP  RV Duurzaamheidsfonds 

PORTEFEUILLEHOUDER  R. van Dolder 

PROGRAMMA BELEIDSVELD  Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 

ZAAKNUMMER  ZK21002039 

DOCUMENTNUMMER  21.0011903 

AANLEIDING  In het traject van de ombuigingen is in een disclaimer opgenomen dat er een duurzaamheidsfonds 

opgericht gaat worden. Hierbij is aangegeven dat over vorm en inhoud van dit fonds uiterlijk aan het 

einde van 2021 een raadsvoorstel zou volgen.  

 

Het duurzaamheidsfonds is feitelijk al opgericht via het raadsbesluit van op 5 juli 2021. Bij dit besluit is 

€250.000,- uit de algemene middelen hier aan toegevoegd met het oog op de VerLEDding van de 

veldverlichting bij sportverenigingen. Daarnaast is op 13september 2021 een voorstel om deze reserve te 

verhogen met €120.000,- ten behoeve van de uitvoeringsagenda ruimtelijke adaptatie door uw raad 

aangenomen.   

 

Bij deze stortingen in het duurzaamheidsfonds en in het raadsvoorstel Ombuigingen is aan uw raad 

toegezegd om met een verder uitgewerkt voorstel te komen voor het gebruik en de invulling van het 

duurzaamheidsfonds. Dat doen wij middels dit raadsvoorstel. 

KADER  Klimaatakkoord, ombuigingen 

WIJ STELLEN VOOR  1. De doelen en voorwaarden zoals in dit raadsvoorstel beschreven vast te stellen voor de 

besteding van de middelen van het duurzaamheidsfonds; 

2. De bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds eenmalig uit te breiden met € 250.000,-  

3. De dotatie te dekken door een éénmalige onttrekking vanuit de algemene reserve.  

4. De Begroting 2022 en het meerjarenperspectief dienovereenkomstig te wijzigen. 

   

BEOOGD RESULTAAT  Met het instellen van het duurzaamheidsfonds en de bijbehorende voorwaarden wordt op een 

doelmatige wijze invulling gegeven aan de transitie naar een duurzame samenleving. Hierdoor wordt 

ruimte geschept om die transitie te maken door maatschappelijke organisaties (sport) verenigingen en 

stichtingen.  

ONDERBOUWING  1. De doelen en voorwaarden zoals in dit raadsvoorstel beschreven vast te stellen voor de 

besteding van de middelen van het duurzaamheidsfonds  

Het duurzaamheidsfonds wordt ingesteld om de transitie naar een duurzame samenleving mogelijk te 

maken. De voorwaarden en doelen worden bij ieder voorstel door de ambtelijke organisatie getoetst en 

het college wordt gemachtigd om hierover besluiten te nemen. De onderstaande doelen en voorwaarden 

borgen een doelmatige inzet van het duurzaamheidsfonds. 

 

Doelen van het duurzaamheidsfonds 
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Er wordt geconstateerd dat de transitie naar een duurzame samenleving regelmatig incidentele kosten 

met zich meebrengt. Er is veel vraag naar subsidies of bijdrages aan verenigingen of stichtingen om hun 

ambities op gang te helpen. Dit fonds is bedoeld om deze partijen uit het maatschappelijk middenveld te 

helpen om te verduurzamen. Onder meer omdat deze groep vaak over minder middelen beschikt dan 

commerciële partijen.  

 

De transitie naar een duurzame samenleving gaat snel en is niet goed voorspelbaar. Welke vragen er uit 

de samenleving voortkomen om de transitie te maken ook niet. Extra budget is nodig om niet voorziene 

maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid te ondersteunen. Een 

duurzaamheidsfonds is nodig om middelen vrij te maken en adequaat in te kunnen spelen op vragen die 

er spelen en opgaves die ingevuld moeten worden op het gebied van duurzaamheid. 

 

Dit fonds kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een dorpshuis dat de financiering niet rond krijgt voor 

zonnepanelen of een sportvereniging die een groen dak of een dak met zonnepanelen wil aanleggen.  

 

Samenvattend heeft het duurzaamheidsfonds het volgende doel:  

 Ruimte bieden om in te kunnen spelen op vragen uit het de maatschappij (sport) verenigingen, 

stichtingen of andere partijen uit het maatschappelijk middenveld die een bijdrage leveren aan 

de transitie naar een duurzame samenleving. 

 

Daarbij wordt de volgende definitie van duurzaamheid gehanteerd:  

 Duurzaamheid is werken, leven en consumeren op zo een wijze dat je volgende generaties in 

staat stelt op eenzelfde wijze van de aarde te laten leven, werken en consumeren.  

 

We werken nu toe naar een duurzame samenleving die aan deze definitie voldoet, wereldwijd en in 

Koggenland. Duurzaamheid gaat om de volgende vier pijlers:  

 Energieneutraliteit: (vermindering van CO2 uitstoot en equivalenten daarvan met de transitie 

naar duurzame methoden om elektriciteit en warmte te produceren)  

 Circulair werken en bouwen: uitbannen van afval en iedere grondstof hergebruiken.  

 Klimaatadaptatie: aanpassen aan het klimaat dat veranderd met minimaal 1.5 graden. 

 Natuur inclusief: Het versterken en vergroten van natuur en biodiversiteit. 

 

Toetsen van aanvragen: 

Voor een doelmatige inzet van het duurzaamheidsfonds is hieronder een verdere toelichting gemaakt 

waarvoor dit duurzaamheidsfonds voor in aanmerking komt. Inherent aan het voorstel om een 

duurzaamheidsfonds op te richten is de onzekerheid in de ontwikkelingen. Deze toelichting is derhalve 

opgesteld om de doelen te concretiseren. Iedere aanvraag zal door het college beoordeeld worden op 

basis van deze toelichting. 

 

Doelgroep: 

Dit fonds wordt beschikbaar gesteld voor verenigingen en/of stichtingen of andere partijen uit het 

maatschappelijk middenveld die niet commercieel zijn en geen winst oogmerk hebben.  

 

Activiteiten: 
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Het duurzaamheidsfonds is bedoeld voor concrete investeringen in één van de hierboven genoemde 

pijlers van duurzaamheid. Te denken valt aan: 

 Installeren van warmtepompen 

 Aanbrengen van Isolatie voor gebouwen 

 Aanleggen van laadinfrastructuur 

 Aanleggen van groene daken 

 Installeren van zonnepanelen 

 Aanleggen van biodivers groen op eigen terrein 

 

Voorwaarden: 

a. Het gaat om een incidentele bijdrage.  

b. De bijdrage komt niet in plaats van gemeentelijke subsidies op basis van de gemeentelijke 

subsidieverordening.  

c. Het betreffen nieuwe initiatieven die nog niet zijn gerealiseerd.  

d. Het initiatief moet aantoonbaar en in hoofdzaak bijdragen aan verduurzaming van de 

samenleving op één van de vier pijlers voor duurzaamheid: 

i. Energieneutraliteit: (vermindering van CO2 uitstoot en equivalenten daarvan met de 

transitie naar duurzame methoden om elektriciteit en warmte te produceren)  

ii. Circulair werken en bouwen: uitbannen van afval en iedere grondstof hergebruiken.  

iii. Klimaatadaptatie: aanpassen aan het klimaat dat veranderd met minimaal 1.5 graden. 

iv. Natuur inclusief: Het versterken en vergroten van natuur en biodiversiteit. 

e. De plannen zijn lokaal gebonden, dus alleen voor de gemeente Koggenland. 

f. De eigen bijdragen voor een initiatief bedraagt ten minste 50% van de totale kosten (incl. 

voorbereiding, toezicht en administratie, VTA) 

 

Berekening bijdrage uit het duurzaamheidsfonds 

Maximaal 50% van de eigen investering na aftrek van subsidies tot maximaal €50.000.  

Dit betekent bijvoorbeeld dat een aanvraag voor een investering van €120.000 niet €60.000 (50%) 
ontvangt maar €50.000. 
 

Plafond 

In het duurzaamheidsfonds wordt eenmalig €250.000 gestort. Indien de limiet van €250.000 is bereikt 
zullen aanvragen niet meer in behandeling worden genomen. De aanvragen worden beoordeeld op 

volgorde van binnenkomst. 

 

2. De bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds eenmalig uit te breiden met €250.000,-  

Inherent aan het duurzaamheidsfonds is dat dit opgericht wordt om juist onvoorziene maar noodzakelijke 

uitgaven een plek te geven in de transitie naar een duurzame samenleving. Het voorstel is om eenmalig 

een bijdrage te doen in het fonds en na één jaar te evalueren wat de daadwerkelijke uitgaven zijn en of 

het fonds voldoende middelen beschikbaar heeft of niet. Hierna volgt eventueel een nieuw voorstel voor 

een eenmalige bijdragen voor meerdere jaren. In de PenC cyclus informeren wij uw raad over de 

besteding van de middelen in het Duurzaamheidsfonds. Wij gaan nu uit van €250.000. Dit is het 
equivalent van wat benodigd was voor de verledding van de sportvelden. We gaan ervan uit dat dit voor 

de korte termijn voldoende is. Over 1 jaar worden de doelen van het duurzaamheidsfonds geëvalueerd.  

 



 

 

 

 

RAADSVOORSTEL (VERVOLG) 

 

 

 

 

 

Blad 

4 van 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum college: 7 december 2021 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

3. De dotatie te dekken door een éénmalige onttrekking vanuit de algemene reserve. 

4. De Begroting 2022 en het meerjarenperspectief dienovereenkomstig te wijzigen. 

Volgens het door uw raad op 16 december 2019 vastgestelde beleid in de notitie “Reserves en 
Voorzieningen 2020” is het instellen van een reserve een raadsbevoegdheid. Met een bedrag van 

€250.000 verwachten we dat de voorgestelde uitvoering mogelijk is. De Algemene Reserve heeft een 

minimum ingestelde omvang van € 1,25 miljoen en bedraagt per ultimo 31-12-2020 afgerond € 9,3 
miljoen. 

   

KANTTEKENINGEN  Er komen geregeld aanvragen vanuit maatschappelijke stichtingen en verenigingen. Zonder 

duurzaamheidsfonds kunnen deze partijen niet de gewenste stappen op het gebied van duurzaamheid te 

maken.   

 

Vooruitlopend op dit voorstel is een aanvraag binnengekomen dat voldoet aan de voorwaarden, doelen 

en doelgroep die binnen dit fonds gesteld zijn. Dit bedraagt een bedrag van €5.000. Het college heeft 
besloten hierop vooruitlopend dit bedrag beschikbaar te stellen vanuit het duurzaamheidsfonds. 

FINANCIËN  Op basis van een inventarisatie binnen de organisatie en ontwikkelingen die op dit moment worden 

gezien die binnen het duurzaamheidsfonds vallen, is een grove inschatting gemaakt van het benodigde 

bedrag. In het voorstel is al eerder aangegeven dat dit fonds inherent is aan onzekerheid en daarom juist 

als noodzakelijk door het college wordt gezien. Er wordt na 1 jaar geëvalueerd en hierop volgt eventueel 

een nieuw voorstel over de voortzetting van het fonds. Hoe dit vorm krijgt is besproken in de 

argumentatie in dit raadsvoorstel.  

DUURZAAMHEID  Met dit voorstel wordt de transitie naar een duurzame samenleving ondersteund. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Een alternatief is om geen duurzaamheidsfonds op te richten. Hierdoor zullen bepaalde opgaves niet of 

via een andere, langere weg, moeten worden gefinancierd. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 In het Pact van Westfriesland is aangegeven dat Westfriesland in 2050 energieneutraal is. Dit fonds 

draagt bij in het behalen van deze opgave. 

COMMUNICATIE  Het besluit wordt bekendgemaakt via de normale kanalen. De insteek is dat dit fonds aangewend kan 

worden indien er vragen vanuit de samenleving komen. Actieve werving zal derhalve niet plaatsvinden. 

Op de website van de gemeente zal ook alle relevante informatie worden geplaatst waarvoor en voor wie 

het fonds relevant is. 

VERVOLG  Na akkoord door uw raad zullen aanvragen hieraan getoetst worden.  

BIJLAGEN  Er zijn geen bijlages. 


