Handleiding en toelichting beoordeling projecten CO2 Compensatiefonds bootkaartje WPD
behorende bij de overeenkomst “vrijwillige compensatie CO2-uitstoot overtochten WPD”.
Artikel 1.1. Activiteiten die voor een bijdrage in aanmerking komen
a. Projecten en/of evenementen die de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Ameland
verduurzamen.
Toelichting: Projecten en/of evenementen moeten op één van beide eilanden uitgevoerd
worden/plaatsvinden. Het water rond de eilanden hoort hier ook bij. We gaan uit van de
gemeentegrenzen. Daarbij zit ook een stuk water van de Waddenzee en Noordzee om de
eilanden.
b. Hierbij wordt gedacht aan energiebesparing, duurzame opwek, biodiversiteit, waterbesparing,
afvalvermindering en hergebruik van grondstoffen.
Toelichting: Dit is een opsomming van een aantal activiteiten die voor een bijdrage in
aanmerking komen maar is niet limitatief. Er kunnen door een indiener andere activiteiten
aangedragen worden die hier niet bij staan maar toch vergoed kunnen worden.
Artikel 1.2. Doelgroep
a. Verenigingen, stichtingen, coöperaties en natuurlijke personen die op de eilanden
Schiermonnikoog of Ameland gevestigd zijn. Natuurlijke personen moeten ingeschreven zijn
in het GBA bij de gemeenten Schiermonnikoog of Ameland.
Toelichting: Een vereniging of stichting die aan de vaste wal gehuisvest is, komt niet in
aanmerking voor een bijdrage. Als zij hele goede ideeën hebben, zijn ze verplicht om dat
onder te brengen bij eilander stichtingen of verenigingen of natuurlijke personen. De
mensen/verenigingen van de vaste wal zijn verplicht om contact met eilanders op te nemen en
ze vervolgens te overtuigen dat het in te dienen project een meerwaarde voor het eiland is.
Vervolgens kan een eilander vereniging of groep eilanders een dergelijk project indienen. Op
deze manier wordt ook het draagvlak onder de eilanders voor een project vergroot. Als
mensen van de vaste wal zich melden bij gemeente dan verwijzen wij ze door naar de lokale
energiecoöperaties, dorpsbelangen of andere belangenverenigingen op het eiland.
Dit geldt ook voor instanties als Staatsbosbeheer, It Fryske Gea. Bij deze instanties zal de
lokale afvaardiging de aanvrager moeten zijn.
Artikel 1.3. Openstelling
a. Gedurende de looptijd van dit CO2 Compensatiefonds kunnen aanvragen ingediend worden bij
de gemeenten Schiermonnikoog of Ameland.
Toelichting: Gedurende de eerste maand van elk kalenderjaar wordt een openstellingstermijn
bekend gemaakt. De openstellingstermijn wordt elk jaar via de gemeentelijke
informatiekanalen van beide eilanden en op de boten van WPD bekend gemaakt.
Artikel 1.4. Aanvraag
a. Een aanvraag moet binnen de openstellingstermijn ingediend worden bij de gemeenten
Schiermonnikoog of Ameland.
Toelichting: deze termijn is keihard zodat hierover geen discussie is. De indiening kan
digitaal of op papier. In dit laatste geval is de ingekomen poststempel van de betreffende
gemeente bepalend.
Er kunnen geen aanvullende stukken ingediend worden. Wat er ligt, ligt er. Op basis van wat
ingediend wordt, beoordeelt de commissie de aanvraag.
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b. Een aanvraag moet binnen de openstellingstermijn ingediend worden bij de gemeenten
Schiermonnikoog of Ameland.
Toelichting: De gemeenten Schiermonnikoog en Ameland verzorgen de administratie. Zowel
digitaal als op papier kunnen aanvragen binnenkomen bij beide gemeenten. Elders ingediende
aanvragen, kunnen doorgemaild of gestuurd worden maar moeten altijd binnen de
openstellingstermijn bij één van beide gemeenten ontvangen zijn.
c. Voor het indienen van een aanvraag moet van het aanvraagformulier gebruik worden gemaakt.
Toelichting: Dit is om de minimaal noodzakelijke gegevens te ontvangen om een advies over
een ingediende aanvraag te kunnen doen. Ook zorgt het voor een beetje uniformiteit in de
aanvragen.
d. De aanvrager krijgt uiterlijk 1 maart van het betreffende jaar van indiening van een aanvraag
een inhoudelijke beoordeling van de aanvraag.
Toelichting: De aanvrager weet wanneer hij uitsluitsel krijgt. Dit zorgt voor duidelijkheid.
Artikel 1.5. Weigeringsgronden
a. De activiteit geheel of deels gericht is op het behalen van winst.
Toelichting: Het fonds is niet bedoeld om commerciële activiteiten te ontwikkelen. Daar zijn
allerlei andere landelijke en provinciale fondsen voor.
b. Het aannemelijk is dat de activiteit leidt tot investeringen die ongedekte toekomstige lasten
voor onderhoud of instandhouding tot gevolg hebben.
Toelichting: Een bijdrage in een project waarin jaarlijkse flinke exploitatielasten te
verwachten zijn en die niet zijn gedekt in het projectplan of in de begroting, zorgt voor een
project waarvan je van te voren weet dat het niet uitgevoerd gaat worden. Als een dergelijk
project ingediend wordt, zal het om grote bedragen gaan. Daar is dit fonds niet voor bedoeld.
Dan moet de aanvrager zich wenden tot andere, grotere fondsen die beter aansluiten op
zijn/haar project.
c. De activiteit geheel of deels bestaat uit een bestaande periodiek terugkerende activiteit.
Toelichting: elk jaar een bijdrage voor het zelfde evenement vragen, is een weigeringsgrond.
Een aanvraag doen voor een evenement voor de eerste keer is wel mogelijk.
d. Er gegronde reden bestaat dat de activiteit in financiële, organisatorische of technische zin niet
haalbaar is.
e. Niet sprake is van een dekkende projectbegroting.
Toelichting: De gehele begroting moet gedekt zijn. De reden daarvoor is dat het project wat in
het kader van dit fonds ingediend wordt ook binnen één jaar uitgevoerd moet zijn. Het doel
van het fonds is om kleine initiatieven van een bijdrage te voorzien. Een klein initiatief moet
binnen 1 jaar na datum subsidieverlening uitgevoerd kunnen zijn. Zie verder onder 1.12. Een
opmerking in de begroting als “subsidie bij provincie is aangevraagd” geeft aan dat er sprake
is van een niet dekkende project begroting.
f. De activiteiten niet ingezet worden om de eilanden verder te verduurzamen.
g. De aanvraag niet aan CO2 reductie doet.
Toelichting: dit moet de aanvrager zelf aantonen. Schrijft hij/zij hier niets over op in de
aanvraag, dan wordt de aanvraag geweigerd.
h. Slechts aan één of geen criteria voldoet als bedoeld in artikel 1.6.
Toelichting: Een aanvraag moet minimaal aan twee criteria voldoen, naast de CO2
vermindering. De mate waarin voldaan wordt aan dat aspect kan verschillen van een klein
beetje (10%) tot volledig (100%). De commissie maakt een inschatting van deze mate en
beoordeelt mede op basis daarvan.
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Artikel 1.6. Verdeelsystematiek
a. Een project moet altijd aan CO2 reductie voldoen
Toelichting: hier moet dus altijd iets over geschreven zijn in de aanvraag. Zie ook 1.5.g.
b. En minimaal aan nog twee van de onderstaande criteria:
- Draagvlak
- Samenwerking
- Zichtbaarheid
- Innovatie
- Uniciteit
Toelichting: er moet dus aan minimaal twee criteria voldaan worden naast CO2 vermindering.
Zie ook 1.5.h.
Artikel 1.7. Beoordelingscommissie
a. Van de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Ameland worden per eiland twee bestuursleden
van de plaatselijke dorpsbelang(en) afgevaardigd.
Toelichting: Er dient een evenwichtige samenstelling van de beoordelingscommissie te zijn die
bestaat uit vertegenwoordigers van de besturen van dorpsbelangen van beide eilanden. De
besturen van de dorpsbelangen bepalen zelf wie de afgevaardigden zijn en bepalen zelf ook
hoe lang ze hierin zitting hebben. Zij handteren hierbij eventueel een rouleringssysteem om
ervaring en kennisoverdracht in de adviescommissie te behouden. Elk jaar moeten de
commissieleden in januari bekend zijn.
b. Zij adviseren of de ingediende projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit het CO2
Compensatiefonds van het betreffende jaar.
c. De leden van de beoordelingscommissie toetsen in eerste instantie het voorstel aan
duurzaamheid in het algemeen. Dus wat is het effect van het project zonder naar de locatie te
kijken.
d. Als de projecten in algemene zin voldoen (zie punt c hierboven), beoordelen de
commissieleden van het betreffend eiland over locatie, draagvlak en andere lokale zaken die
kunnen spelen en van belang zijn.
Toelichting: de commissieleden van het betreffende eiland toetsen heel specifiek over
draagvlak, locatie en directe omgeving en andere specifieke locatie en aanvrager gebonden
details.
Artikel 1.8. Kosten die niet onder een bijdrage vallen.
a. Kosten die verband houden met reguliere werkzaamheden van de aanvrager.
Toelichting: onderhoudskosten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
b. Eigen vrijwilligersuren.
Toelichting: Bij dit CO2 Compensatiefonds gaat het om kleine initiatieven. Als je hiervoor iets
indient, gaan we ervan uit dat je dat als vereniging ook graag wilt realiseren. Dan is het
logisch dat je daar zelf ook uren in steekt. Als je als vereniging vindt dat je er te veel uren in
moet steken, kan je besluiten niet in te dienen voor dit fonds en je project in te dienen in het
IMF van de Provincie Friesland. Voor kleine projecten waar vrijwilligersuren wel te
vergoeden zijn, is het IMF van de Provincie Friesland een alternatief.
Artikel 1.9. Hoogte van de bijdrage.
a. De maximale bijdrage per project/evenement is niet afhankelijk van het aantal
projecten/evenementen die in dat jaar ingediend worden.
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Toelichting: Per jaar is minimaal € 30.000 beschikbaar uit het CO2 Compensatiefonds. De
beoordelingscommissie is volledig vrij dit te verdelen naar eigen inzicht. De commissie kan
dus meer of minder budget toekennen aan een aanvraag. De commissie neemt in haar
afwegingen om tot een advies te komen mee dat verdeling over beide eilanden wenselijk is.
Artikel 1.10. Verplichtingen van de ontvanger.
a. De vanger van de bijdrage levert ten behoeve van WPD promotie materiaal (website beelden/of geluidsmateriaal voorzien van een korte toelichting (maximaal 200 woorden)) aan
waaruit blijkt dat de activiteit uitgevoerd is.
Toelichting: Op deze manier kan WPD laten zien wat er met de middelen die door haar
klanten in het fonds gestort worden, gerealiseerd is.
b. Activiteiten worden binnen twaalf maanden na verstrekking van de bijdrage uitgevoerd.
Toelichting: Elk jaar wordt dit fonds gevoed met minimaal € 30.000. Het is dan ook de
bedoeling om elk jaar nieuwe projecten in te dienen en te realiseren. Door de
uitvoeringstermijn op maximaal 1 jaar na vaststelling van de bijdrage te stellen, is voor de
aanvrager duidelijk wat er van hem/haar gevraagd wordt. Niet ingezette middelen blijven in
het CO2 Compensatiefonds aanwezig en worden ingezet voor het daarop volgende
kalenderjaar.
c. De ontvanger is verplicht bij het verrichten van de activiteiten aan te geven dat het project
mede tot stand gekomen is door een financiële bijdrage van het vrijwillige compensatiefonds
CO2 vermindering van WPD.
Toelichting: WPD vindt het wenselijk om deze aanduiding op te nemen zodat een
geïnteresseerde weet wie een project (mede) mogelijk gemaakt heeft. WPD zorgt voor een
“mede mogelijke gemaakt door” aandenken op het project/evenement.
Artikel 1.11. Opschortende voorwaarde
a. De bijdrage wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat alle van overheidswege
vereiste vergunningen voor de activiteit zijn verkregen.
Toelichting: het kan voorkomen dat voor het realiseren van een project of evenement met
middelen uit dit fonds, een vergunning of iets dergelijks noodzakelijk is. De uitvoeringstermijn
van een toegekende bijdrage uit het fonds wordt dan opgeschort tot het moment dat de
vergunning verleend is. De aanvrager heeft vanaf dat moment nog één kalenderjaar om het
project/evenement uit te voeren.
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