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Amendement "Ruimte voor lokale duurzaamheidsinitiatieven
NIEUWKOOP
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CDA
De raad van de de gemeente Nieuwkoop, in vergadering 
bijeen op 7 november 2019, voor de behandeling van de Programmabegroting 2020-2023,

Constaterende dat:

* het Actieprogramma Duurzaamheid 2016-2018 is afgesloten en geëvalueerd.
* een nieuw Actieprogramma 2019-2022 in ontwikkeling is en in het eerste halljaar 2020 zal 

worden vastgesteld en operationeel zal worden.
* de afgelopen járen bijna 40.000 euro is besteed aan duurzaamheidsinitiatieven vanuit het 

budget Samenlevingsinitiatieven Duurzaamheid (zie bijlage)
» dit budget op een haar na is uitgenut en uitgeput

Overwegende dat:

* het creëren en behouden van het draagvlak onder de energietransitie voor inwoners, 
bedrijven en instellingen van groot belang is.

* het van belang is om initiatieven te kunnen aanjagen, versnellen, ondersteunen en faciliteren
« onze gemeente op het gebied van de energietransitie de komende decennia een grote

opdracht heeft
* het onwenselijk is als er initiatieven op dit gebied de komende tijd van de haak zouden 

vallen of onvoldoende van de grond zouden kunnen komen
« de komende periode de samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen verder 

gestalte moet kunnen krijgen om goede stappen in de energietransitie te kunnen zetten

Is van mening dat:

« er ruimte gemaakt moet worden om duurzaamheidsinitiatieven te kunnen ondersteunen en 
faciliteren

besluit:

« 50.000 euro toe te voegen aan het budget Samenlevingsinitiatieven duurzaamheid en dit te
dekken uit de reserve Duurzaamheid

« Verzoeken om een financiële ondersteuning van lokale duurzaamheidsinitiatieven te leiden 
langs de reguliere procedures

« Via de voortgangsrapportages de raad inzicht te verschaffen over de uitgaven en hun 
resultaat.

en gaat over tot de orde van de dag.

Nieuwkoop, 7 november 2019

Natuurlijk Nieuwkoop

Berry Dors



In de MR van 17 oktober is gevraagd om een overzicht van de besteding van het budget 
“Samenlevingsinitiatieven Duurzaamheid”.
Bijgaand het overzicht. Het beschikbare budget bedroeg ŝ 40.000 en is dus nagenoeg aangewend.

De vraag werd ook gesteld of nadien nog samenlevingsinitiatieven Duurzaamheid zijn binnengekomen. Bij 
navraag blijkt dat er wel enkele concrete vraagstellingen zijn geweest. Een registratie van deze verzoeken 
is niet bijgehouden vanwege het simpele feit dat wij deze mensen niet konden faciliteren met subsidie 
omdat er geen geld beschikbaar was en ook niet zou komen.



Samenlevingsinitiatieven Duurzaamheid

LEDverlichting Wapata
Scoutingvereniging Wapata (waterscouts in Ter Aar) heeft de TL-verlichting in het clubgebouw 
vervangen door LED verlichting. Toegekend bedrag: é 1.537,10

Zon op Woerdense Verlaat
De coöperatie Zon op Woerdense Verlaat heeft in 2017 een bedrag van C 10.000 gevraagd en 
gekregen. De coöperatie ‘Zon op Woerdense Verlaat’ is opgericht met 26 huishoudens in 
Woerdense Verlaat. Het gaat om twee postcoderozen: huishoudens, waarvan het dak niet 
geschikt is voor zonnepanelen en waarbij op een centraal punt zonne-energie wordt opgewekt 
voor deze adressen. Dit centrale punt is een dak op het bedrijventerrein aan de Amstelkade. Men 
verdient de kosten van de zonnepanelen binnen 8 jaar terug. Dit initiatief gaat echter met flinke 
opstartkosten gepaard, zoals daklastberekeningen, versterking dakconstructie, notariskosten, 
aansluiting netbeheer. De hoogste kostenposten zijn advies en begeleiding van ‘Zon op 
Nederland’ (C 6.900) en versterking dak (4 10.000). Het bedrag van C 10.000 is het maximum wat 
aan een samenlevingsinitiatief kan worden toegekend.

Postcoderoos C. ‘t Hooft in Woerdense Verlaat.
Cor ’t Hooft heeft in 2017 een burgerinitiatief ingediend. Het gaat om de derde postcoderoos in 
Woerdense Verlaat. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een dak op het bedrijventerrein aan de 
Amstelkade. Dhr. ’t Hooft heeft bijzonder veel zelf geregeld en heeft geen advies- en 
begeleidingskosten voor ‘Zon op Nederland’ gemaakt. Aansluiting bij Zon op Woerdense Verlaat 
is niet wenselijk omdat dan alsnog kosten worden gemaakt voor ‘Zon op Nederland’ en de 
mensen hun vrijheid van energieaanbieder kwijt zijn. Het gaat om 8 huishoudens. Er is C 2.500 
toegekend.

Uitbreiding postcoderoos C ’t Hooft in Woerdense Verlaat
In 2018 heeft C ’t Hooft een energiecoöperatie opgericht: Energiecoöperatie Duurzaam 
Nieuwkoop U.A. Zij vragen een extra bedrag voor hun postcoderoosproject aan de Amstelkade in 
Woerdense Verlaat (zie hierboven). In het dorp zijn er nog meer mensen die willen deelnemen 
aan het project en het aantal zonnepanelen wordt uitgebreid van 70 panelen tot 160 panelen. 
Deze energiecoöperatie ontvangt een bedrag van C 3.358.

Postcoderoos Constructieweg Nieuwkoop.
Energiecoöperatie Duurzaam Nieuwkoop U.A. vraagt in 2018 ê 4.400 in de opstartkosten van 
een postcoderoos in Nieuwkoop. Dit wordt toegekend.

Oprichting gebiedscoöperatie
De heer Jan Dirven richt in samenwerking met een aantal actieve inwoners op het gebied van 
duurzaamheid (Cor 't Hooft, Piet Melzeren anderen) een gebiedscoöperatie op: 
Gebiedscoöperatie Nieuwkoop U.A. Zij willen zich bezig gaan houden met duurzaamheid in de 
breedste zin van het woord en ook veel concrete projecten ontwikkelen. Zij hebben subsidie 
aangevraagd bij de provincie. De provincie vraagt cofinanciering van de gemeente. Het college 
zal besluiten over een intentieverklaring voor die cofinanciering (september 2018).
De gebiedscoöperatie doet een aanvraag voor samenlevingsinitiatief. Het betreft de 
opstartkosten van de coöperatie. Het gevraagde bedrag is C 10.170. Dit heeft betrekking op 
notariskosten, opzetten website, marketing, opzet financiële en ledenadministratie. Het betreft 
cofinanciering. Deze opstartkosten zijn ook een onderdeel van de subsidieaanvraag bij de 
provincie.

Postcoderozen in Nieuwkoop
De gebiedscoöperatie Nieuwkoop U.A. doet een aanvraag voor de opstartkosten voor drie 
postcoderozen in Nieuwkoop. Gevraagd bedrag: C 7.600. Het betreft cofinanciering. Deze 
postcoderozen zijn ook een onderdeel van de subsidieaanvraag bij de provincie.



Financieel overzicht

Scouting Wapata LEDverlichting clubgebouw C 1.537,10

Coöperatie Zon op 
Woerdense Verlaat U.A.

Twee postcoderozen 
Amstelkade Woerdense 
Verlaat

C 10.000

Cor ‘t Hooft Een postcoderoos 
Amstelkade

C 2.500

Coöperatie Duurzaam 
Nieuwkoop U.A.

Uitbreiding van 
postcoderoos aan 
Amstelkade

C 3.358

Coöperatie Duurzaam 
Nieuwkoop U.A.

Postcoderoos
Constructieweg Nieuwkoop

C 4.400

Gebiedscoöperatie 
Nieuwkoop U.A.

Oprichting 
gebiedscoöperatie 
(cofinanciering provincie)

C 10.000

Gebiedscoöperatie 
Nieuwkoop U.A.

Drie postcoderozen in 
Nieuwkoop

C 7.600

Totaal C 39.395


