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DATUM  20 juni 2022 

ONDERWERP  RV aanvragen en mandatering duurzaamheidsfonds                              

PORTEFEUILLEHOUDER  R. van Dolder 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 

ZAAKNUMMER  ZK22000755 

DOCUMENTNUMMER  22.0001916 

AANLEIDING  Uw raad heeft op 17 Januari 2022 het duurzaamheidsfonds ingesteld. Inmiddels zijn er 

enkele aanvragen binnengekomen. Deze leggen wij voor aan uw raad op basis van de 

vastgestelde spelregels voor dit duurzaamheidsfonds. Daarnaast wordt uw raad, in 

navolging van het voorstel ‘vitaal platteland’, gevraagd om het college te mandateren tot 

onttrekkingen uit het duurzaamheidsfonds tot een bepaald bedrag. In verband met 

versnelling voor de aanvragers 

KADER  Raadsbesluit 17 januari 2022, Duurzaamheidsfonds 

WIJ STELLEN VOOR  1. Sportvereniging RK EDO (Rooms Katholieke Eendracht Doet Overwinnen 

Sportvereniging) een eenmalige bijdrage van €23.000 te doen voor het aanbrengen van een 

warmtepomp voor het verwarmen van het gebouw en de douches. 

2. Sportvereniging Victoria Obdam een eenmalige bijdrage van €3.000 te doen voor het 

aanbrengen van 68 zonnepanelen met een totaal vermogen van 25.840 Wp.  

3. Tennisvereniging Obdam  een eenmalige bijdrage van €2.000 te doen voor het 

aanbrengen van 38 zonnepanelen met een totaal vermogen van 14.440 Wp 

4.  Voor de eenmalige bijdragen een éénmalig budget beschikbaar te stellen van € 28.000 

en dit bedrag te dekken door een éénmalige onttrekking vanuit de bestemmingsreserve 

duurzaamheidsfonds. 

5.  Het college te mandateren voor het beschikbaar stellen van budget met dekking vanuit 

de bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds tot € 30.000.                                                                                                                                                                                

 

BEOOGD RESULTAAT  Het verlenen van een bijdrage aan de verenigingen RKEDO (warmtepomp), Victoria Obdam 

(zonnepanelen) en Tennisvereniging Obdam op basis van de spelregels uit het 

duurzaamheidsfonds. En mandatering van het college voor aanvragen tot €30.000                                                                                                             

 

ONDERBOUWING  1. Sportvereniging RK EDO (Rooms Katholieke Eendracht Doet Overwinnen 

Sportvereniging) een eenmalige bijdrage van €23.000 te doen voor het aanbrengen van een 

warmtepomp voor het verwarmen van het gebouw en de douches. & 

2. Sportvereniging Victoria Obdam een eenmalige bijdrage van €3.000 te doen voor het 

aanbrengen van 68 zonnepanelen met een totaal vermogen van 25.840 Wp. &  

3. Tennisvereniging Obdam  een eenmalige bijdrage van €2.000 te doen voor het 

aanbrengen van 38 zonnepanelen met een totaal vermogen van 14.440 Wp 
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Blad 

2 van 3 

a. De aanvragen van de sportverenigingen voldoen aan de spelregels zoals opgesteld 

voor het duurzaamheidsfonds. In alle bovengenoemde gevallen gaat het om 

specifieke maatregelen die als voorbeeld zijn opgenomen in de spelregels.  

b. De aanvragen voldoen dus aan de spelregels van het duurzaamheidsfonds en 

dragen bij aan verduurzaming van de gemeente Koggenland.  

c. Daarnaast hebben de verenigingen een groot deel van de kosten door andere 

subsidies gedekt. Daarmee is deze subsidie over het restbedrag een laatste zetje in 

de rug. 

 

De verenigingen maken gebruik van Rijks (BOSA) en provinciale subsidies waardoor de 

bijdrage van de gemeente beperkt blijft. Zo zijn de totale kosten van de warmtepomp 

€100.000, maar vraagt de vereniging over €46.000 een bijdrage van de gemeente. Hiervan 

wordt conform de spelregels van het duurzaamheidsfonds 50% beschikbaar voorgesteld om 

aan de vereniging tegemoet te komen. Ook voor de zonnepanelen van de tennisvereniging 

(totaal €17.000)  en sportvereniging Obdam (totaal €30.000) worden eerst andere subsidies 

afgetrokken van het bedrag waar uiteindelijk 50% van tegemoet gekomen wordt. 

 

4.  Voor de eenmalige bijdragen een éénmalig budget beschikbaar te stellen van € 28.000 

en dit bedrag te dekken door een éénmalige onttrekking vanuit de bestemmingsreserve 

duurzaamheidsfonds. 

 

De aanvragen voldoen aan de speregels van het duurzaamheidsfonds: 

 Het gaat om verenigingen zonder winst oogmerk. 

 De aanvragen betreffen duurzaam maatregelen. 

 Het betreffen fysieke maatregelen. 

 De maatregel is nog niet uitgevoerd. 

 De maatregel is aantoonbaar duurzaam (als voorbeelden benoemd). 

 Het plafond van het fonds is nog niet bereikt. 

 

Derhalve kan het uit de bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds worden onttrokken.  

 

 

5.  Het college te mandateren voor het beschikbaar stellen van budget met dekking vanuit 

de bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds tot € 30.000. 

 

A) Om één en ander te versnellen in de besluitvorming wordt voorgesteld om het 

college het mandaat te geven voor bedragen tot €30.000 zoals ook is vastgelegd 

voor de kaders van het investeringskrediet ‘vitaal platteland’. Voor individuele 

aanvragen boven dit bedrag zal de raad geconsulteerd worden. 

B) De kaders voor het duurzaamheidsfonds zijn zo niet beter omlijnd dan de criteria 

voor vitaal platteland en geven daarom heldere voorwaarde voor het wel of niet 

toekennen van gelden uit het fonds. Uiteraard zal in de P&C cyclus verantwoording 

worden gegeven over de uitgaves.  
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Datum college: 20 juni 2022 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

KANTTEKENINGEN  Nvt 

FINANCIËN  De middelen worden gedekt vanuit de reserve duurzaamheidsfonds. De aanvragen voldoen 

aan de spelregels zoals die zijn bekrachtigd door uw raad op 17 januari 2022. In het 

duurzaamheidsfonds zitten nog voldoende middelen om de eenmalige bijdrages te 

bekostigen. Bij het raadsbesluit van 17 Januari is een bedrag ter hoogte van €250.000 in de 

bestemmingsreserve met dit doel gestort. Bij het schrijven is nog €245.000 resterend. 

 

DUURZAAMHEID  Door de aanleg van zonnepanelen wordt extra duurzame energie opgewekt die zorgt voor 

minder gebruik van fossiele energie en die CO2 uitstoot beperkt. Hierdoor wordt het 

mondiale doel van het beperken van de opwarming tot 1.5 graden ondersteunt.  

 

Door de aanleg van een warmtepomp wordt de CV-ketel vervangen. Hierdoor wordt 

minder gas verbruikt. Ook dit draagt bij aan de mondiale en lokale doelstellingen. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Als alternatief kan de raad het volledige mandaat bij zichzelf houden. Hierdoor duurt het 

langer voordat aanvragers aan de slag kunnen met verduurzamen. Dit vertraagt het proces.  

. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 In het Pact van Westfriesland is afgesproken om in 2050 energieneutraal te zijn. De 

aanvragen die hier zijn voorgesteld dragen hieraan bij door verduurzaming van de energie. 

COMMUNICATIE  De verenigingen zullen middels een beschikking op de hoogte worden gesteld. 

VERVOLG  Het besluit zal worden uitgevoerd en gecommuniceerd met de betreffende verenigingen. 

BIJLAGEN  - 


