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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
- De subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid te verlengen tot en met 31 mei 

2023. 
 
Samenvatting 
De subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid zal integraal herzien worden. De 
huidige regeling loopt namelijk aan het einde van dit jaar af. Daarnaast zijn er nieuwe 
uitgangspunten die meegenomen moeten worden. De nieuwe regeling zal in de eerste 
maanden van 2023 gereed zijn, daarom stellen we voor om de huidige regeling te verlengen 
tot en met mei 2023. Verlenging betekent dat, in afwachting van de herziene regeling, de 
continuïteit om subsidie te kunnen verstrekken aan duurzame initiatieven die bijdragen aan 
de vermindering van de CO²-uitstoot gewaarborgd blijft. Hiertoe wordt 25.000 euro voor 
ingezet uit de budgetten uit 2023. Dit sluit aan bij de doelstellingen uit het coalitieakkoord 
2022-2026. Daarnaast worden middelen beschikbaar gesteld om enkele nog niet voltooide 
initiatieven uit 2022 te kunnen financieren. 
 
Bijlagen 
Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid (2018-2022) 
 
 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Vaak komen goede projecten niet van de grond, omdat er geen budget is om de 
aanloopkosten te betalen om de stap naar uitvoering te kunnen zetten. Met de 
subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid ondersteunt de gemeente lokale 
initiatieven die anders niet tot uitvoering zouden komen. Daarnaast geeft de regeling ook 
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particulieren de kans om al dan niet samen met marktpartijen hun eigen ideeën tot 
uitvoering te brengen.  
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Zowel de huidige regeling als de herziene regeling passen binnen de gemeentelijke 
klimaatambities en de regionale en landelijke opgaven voor het reduceren van de CO2 
uitstoot. De herziene subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid zal moeten 
aansluiten bij het coalitieakkoord 2022 - 2026 en het uitvoeringsplan Stichtse Vecht op weg 
naar nieuwe Energie. 
 
Argumenten 
• Het uitvoeringsplan Stichtse Vecht op weg naar nieuwe Energie is nu in ontwikkeling en 

zal in de eerste maanden van 2023 gereed zijn. De nieuwe regeling zal samen met het 
uitvoeringsplan in de eerste maanden van 2023 worden aangeboden aan de 
gemeenteraad van Stichtse Vecht, zodat de procesmatige en inhoudelijke samenhang 
geborgd zijn.  

• De huidige subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid kan in de tussentijd 
zonder problemen worden verlengd, omdat ook de huidige regeling aansluit bij het 
coalitieakkoord 2022-2026. Hiertoe wordt 25.000 euro ingezet uit de budgetten uit 2023 
en een nog te bepalen bedrag om enkele initiatieven te financieren die niet in 2022 
voltooid zullen worden (zie toelichting in de financiële paragraaf). 

 
Kanttekeningen 
• De herziene subsidieregeling zal tegelijkertijd met het uitvoeringsplan worden 

aangeboden aan de gemeenteraad, zodat er een duidelijke inhoudelijke en 
procesmatige koppeling is. Indien het op te stellen Uitvoeringsplan Stichtse Vecht op 
weg naar nieuwe Energie vertraging op loopt kan dit betekenen dat de procesmatige 
koppeling moet worden losgelaten. Echter gaan we ervan uit dat dit niet aan de orde zal 
zijn.  

 
Communicatie 
Na vaststelling door de gemeenteraad zal de tijdelijk verlengde subsidieregeling bekend 
worden gemaakt op de website van de gemeente en bij de bekendmakingen op overheid.nl. 
Aanvragen kunnen worden ingediend via de gemeentelijke website. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
• De gemeenteraad heeft tot en met 2022 via het vastgestelde collegewerkprogramma 

jaarlijks 100.000 euro beschikbaar gesteld voor het Stimuleringsfonds Duurzaamheid. 
Voor het verlengen van het Stimuleringsfonds Duurzaamheid tot en met 31 mei 2023 zal 
25.000 euro worden ingezet uit het werkbudget duurzaamheid voor 2023. 

• Daarnaast zijn extra middelen nodig om enkele nog niet voltooide initiatieven te kunnen 
financieren. De uitkering van de tweede helft van een toegekende subsidie vindt 
namelijk plaats na vaststelling van de subsidie bij voltooiing, en in enkele gevallen valt 



Pagina 3 van 3 

dat in 2023. Hoeveel dit precies gaat worden is nog niet te bepalen, maar deze 
uitkeringen zullen ook gefinancierd worden uit het werkbudget duurzaamheid. 

• Tenslotte is het belangrijk om te vermelden dat gedurende de looptijd van de huidige 
subsidieregeling telkens ongeveer de helft van het jaarlijkse subsidiebedrag is 
uitgekeerd. De grotere aanvragen worden vooral gedaan door organisaties zonder 
winstoogmerk, en zitten grotendeels in de buurt van het maximumbedrag van 25.000 
euro per aanvraag. Het afgelopen jaar komen er daarnaast veel aanvragen voor 
energiescans binnen. Uit het bovenstaande blijkt echter de noodzaak tot herziening van 
de subsidieregeling. In de periode van de tijdelijke verlenging wordt hier aan gewerkt. 

 
 
 
8 november 2022 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
wnd. Gemeentesecretaris   Burgemeester 
drs. M.J.J. Rommers    drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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