Vragen mevrouw Habes Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid

Bij de subsidieregeling Duurzaamheid heb ik een aantal vragen.
Allereerst verbaasd het me dat deze regeling nog onder de oude ASV gaat vallen, terwijl er een nieuw
subsidieprogramma in de maak is. Is het niet verstandiger en logischer om met de meest recente ASV
en verordening te gaan werken?
Antwoord: Het gaat hier om beschikbaar gestelde middelen uit het Collegewerkprogramma 2018 ‐
2022 die bedoeld zijn voor het stimuleringsfonds. We willen deze middelen dit jaar nog gaan uitgeven
om tot uitvoering van de doelen uit het Collegewerkprogramma te komen. De regeling is al diverse
keren opgeschort. Als we uitsluitend mee zouden lopen met het subsidieprogramma zou dit wederom
een vertraging geven bij de uitvoering, omdat deze pas in 2021 in zal gaan.
De regeling is tevens opgenomen in het nieuwe subsidieprogramma, waarmee het hierin geborgd is.
De Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid ligt hier dan aan ten grondslag waarover eerder
is besloten en die eerder is ingegaan. Dit levert geen strijdigheden op.
overwegende dat deze regeling tijdelijk is en vervalt per 31 december 2022.
Zijn dat de aanvragen, moet de uitvoer ook gerealiseerd zijn voor 31 december?
Antwoord: De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van het projectplan waarin ook is opgenomen
wanneer het wordt uitgevoerd. Indien nodig worden er nadere afspraken gemaakt met de aanvrager
over de realisatietermijn.
overwegende dat alleen subsidie verkregen kan worden voor projecten die bijdragen aan de
vermindering van de CO2 uitstoot door reductie van energieverbruik of opwekking van duurzame
energie;
Moet de vermindering een blijvende bijdrage leveren of mag het een eenmalige bijdrage zijn.
Ik vraag dit omdat bijvoorbeeld een groep inwoners met een bedrijf eenmalig als project een
energiefeest of voorlichtingscampagne kunnen geven waarbij de intentie is om bij te dragen aan
vermindering van CO2 uitstoot, maar waarbij dat nog niet bij voorbaat bekend is.
Antwoord: De bijdrage moet structureel zijn.
Zou bijvoorbeeld een wijk met subsidiegelden de aanleg van een aantal elektrische laadpalen mogen
aanvragen?
De subsidieregeling is bedoeld voor de voorbereiding en het aanjagen van projecten en niet voor de
financiering van maatregelen zelf. Of aanvragen gehonoreerd worden is bovendien afhankelijk van
het projectplan van de initiatiefnemer.
Moet bij de penvoerder ook een juridische entiteit zijn, zoals een vereniging, VVE of stichting of
kunnen ook een rijtje huiseigenaren die hun huizen willen verduurzamen in aanmerking komen voor
deze subsidie?
Antwoord: Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband. Een groep bewoners hoeft zicht niet
te verenigen met een juridische entiteit om het doen van een aanvraag laagdrempelig te houden. In
de beoordeling wordt wel gekeken of het project aansluit bij de doelgroep die aanvraagt.
Wat wordt bedoeld met het brede begrip: een Samenwerkingsverband. Bedoeld men daarmee?
Een fiscaal transparante rechtsvorm waarin voor rekening voor meerdere personen een
onderneming wordt gedreven.

Antwoord: Dat mag ook een samenwerking zijn tussen diverse bewoners of in samenwerking met een
bedrijf of een stichting of vereniging.
Of Het geheel van afspraken over de manier van samenwerken tussen twee of meer partijen?
En moeten die afspraken dan juridisch of contractueel zijn vastgelegd?
Mogen een groep buren die afspraken maken op de achterkant van een bierviltje ook vallen onder
een samenwerkingsverband?
Antwoord: We vragen een goede onderbouwing van de aanvraag in de vorm van een projectplan,
waarin het idee wordt toegelicht. Ook moet hieruit blijken hoe men de uitvoering gaat organiseren.
Afspraken op de achterkant van een bierviltje zijn niet voldoende.
Wat is de precieze definitie van “werkrelatie” en hoe wordt dat in de weging getoetst.
Er wordt verwezen naar gemeentelijke klimaatambities. Deze zijn echter niet opgenomen in de
subsidieregeling zelf. Waarom niet?
Antwoord: Een werkrelatie interpreteren we als een vorm van samenwerking tussen diverse partijen
die gezamenlijk een reductie van CO2 nastreven. Dit zijn vaak kleinere projecten met een bescheiden
bijdrage aan de CO2 reductie. Het is bedoeld om mensen positief te stimuleren aan de slag te gaan.
Bij twijfel kan de aanvrager vooraf informatie inwinnen bij de gemeente Stichtse Vecht.
Deze zinsnede is wel heel er vaag. Kan er een concretere verwijzing komen naar een afdeling en
mailadres?
Antwoord: Die komt in de uitwerking op de gemeentelijke site. Dit zit in de uitvoering.
Kan er op de website een QuickScan gefaciliteerd worden waarbij ook andere subsidies voor
aanvragers/initiatienemers in beeld komen
Bijv https://www.allesoversport.nl/artikel/subsidies‐voor‐het‐verduurzamen‐van‐
sportaccommodaties/ of https://zonschool.nl
Antwoord: Dit is een goede tip en die zullen we meenemen in de uitvoering.
Er wordt uitgegaan van co‐financiering. Mag deze co‐financiering ook bestaan uit andere subsidies of
regelingen ivp eigen ingebracht geld?
Antwoord: Dat kan.
Voor de beoordeling wordt indien nodig extern advies ingewonnen bij onafhankelijk deskundigen.
Wat is de beoordelingsmatrix om vast te stellen of een subsidieaanvraag binnen de doelstellingen
valt en of en wanneer extern deskundigheid ingevlogen moet worden?
En voorst de kosten van de onafhankelijke deskundige vallen deze binnen de subsidie of zijn deze
voor rekening van de gemeente?
Antwoord: Aanvragen worden beoordeeld op de voorwaarden uit de dan vastgestelde
subsidieregeling. Indien een aanvraag niet direct voldoet aan de toewijzingsvoorwaarden is er een
mogelijkheid voor het college om af te wijken van de regeling. Dit kan bijvoorbeeld een project zijn
waarmee een grote maatschappelijke meerwaarde wordt bereikt waarmee op een andere manier de
doelstellingen worden bereikt.

Dan even los van deze subsidieregeling een vraag over monitoring. Er wordt iets gezegd over
steekproefsgewijze controle. Maar de raad gaat over controle en zouden het verstandig vinden als er
ook concreet gemonitord gaat worden.
Monitord de gemeente op dit moment het aantal zonnepanelen op daken? De gemeente Utrecht
laat door een bureau op basis van luchtfoto’s meten hoeveel extra daken overgaan op zonnepanelen.
Antwoord:
Dit model voor de meting van zonnepanelen aan de hand van luchtfoto’s is in de gemeente Stichtse
Vecht ontwikkeld en reeds uitgevoerd. Op dit moment worde bekeken hoe we deze informatie kunnen
delen binnen de kaders van de AVG.
Dan SMART‐C formulering waar de rekenkamer ons op wees is niet toegepast in deze regeling.
De gemeente beoogd met deze regeling bij te dragen aan haar gemeentelijke ambities en deze
vertaald in met de inzet van jaarlijks 100.0000 euro gaan we in 3 jaar tijd X% meer daken met
zonnepanelen beleggen, x% aan reductie op de CO2 uitstoot en fijnstof realiseren.
Antwoord: Uiteraard gaan wij voor maximale reductie van CO2. Dat beoordelen we vooraf. Met deze
aannames kunnen we met redelijke zekerheid zeggen hoeveel CO2 er bespaard zal worden. Veel
belangrijker is dat we hiermee groepen uit de samenleving ondersteunen bij het besparen van CO2.
Het blijvende effect daarvan is wat moeilijker te meten, maar we gaan dat wel monitoren.

