
 

 

Bijlage 1 

 

DURSUM EILAUN  

(stand van zaken najaar 2019) 

 

In de beeldvormende raadsvergadering van 5/2/19 is de concept-nota Dursum Eilaun aan de raad 

gepresenteerd en besproken. De raad is geïnformeerd over de plannen en ambities voor de komende 

jaren. Met enthousiasme onderschreven de verschillende raadsleden en andere geïnteresseerden op 

de publieke tribune het idee om te komen tot een zelfvoorzienend, duurzaam Schiermonnikoog. 

Iedereen was het erover eens dat eilander draagvlak voor de plannen essentieel is. Het betrekken 

van de bewoners, bij de verdere uitwerking en de verschillende keuzes die voorliggen, is 

vanzelfsprekend. Met elkaar kunnen we de energietransitie en de verdere verduurzaming van ons  

eiland tot een succes maken. 

Er waren vragen in de raad over de beperkte kabelcapaciteit van- en naar het eiland, het gebruik van 

biodiesel, de rol van externe adviseurs, voorlichting over afvalverwerking en groenafval, duurzame 

renovatie van huizen en de rol van de woningbouwcorporatie Woonfriesland daarin, zero-emissie 

mobiliteit, een mogelijk windmolen, de tweede postcoderoos, hulp en betrokkenheid  van derden 

waaronder Liander, stadsverwarming, het energieloket, een milieuzone voor oude diesels en het 

verduurzamen van ons gemeentehuis. 

Toegezegd werd om e.e.a. nader uit te werken en daar op een later moment op terug te komen. Ook 

zou er (verder) overleg komen met betrokken partijen. 

De afgelopen maanden is dat opgepakt. Op verzoek van de raad geef ik nu een actuele stand van 

zaken. De genoemde icoonprojecten in de nota Dursum Eilaun zijn een bundeling van de 18 

projecten uit het uitvoeringsprogramma. Het grootste deel van de activiteiten van lopende en/of 

afgeronde projecten komt voort uit het in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde 

uitvoeringsprogramma. 

 

ACITIVITETIEN DIE GESTART OF AFGEROND ZIJN 

 Verder uitwerken van duurzame mobiliteit op Schiermonnikoog en Lauwersoog. Er komt een 

stimuleringsregeling voor ondernemers en burgers van het eiland die een elektrische auto 

aanschaffen. Gedacht wordt aan een bijdrage van 200 euro voor de eerste “tank” beurten.   

 Op 7 februari 2019 is door de portefeuillehouder, namens het samenwerkingsverband de 

Waddeneilanden, het convenant duurzame mobiliteit ondertekend. Een van de punten uit 

het convenant is de verkenning van mogelijkheden om het toegangs- en ontheffingenbeleid 

te heroverwegen. Een aanvraag voor deze verkenning is, samen met de gemeenten Den 

Haag, Utrecht en Vlieland, op 8 mei ingediend in het kader van de  Green deal  ZES(Zero 

Emissie Mobiliteit). Tot onze vreugde is deze aanvraag toegekend en de verkenning 

inmiddels gestart. 



 

 

 Vanaf 24 mei 2019 is het energieloket weer open voor particuliere eigenaren van 

permanente- en recreatiewoningen. Dat laatste is nieuw. Het energieadvies op maat kost 

200 euro. Bij besteding van minimaal 1000 euro aan geïnvesteerde duurzame maatregelen 

krijgt men deze 200 euro terug. 

 Het project duurzame maatregelen voor het MKB is (voorlopig) afgerond. Hoe we hier een 

vervolg aan kunnen geven wordt nog bezien. 

 Het college heeft ingestemd met aanmelding van de gemeente Schiermonnikoog bij de VNG 

als Global goal gemeente. Samen met de werkgroep Fair Trade van Schiermonnikoog hebben 

we op de Global Goals day op woensdag 25 september een mooie start gemaakt. 

Voorlichting, fair trade producten, lokale initiatieven, regentonnen en compostbakken 

bijeengebracht op een markt voor het gemeentehuis. 

 Er zijn diverse gesprekken gevoerd met adviesbureau Berenschot en de Hanze Hogeschool, 

over het organiseren van draagvlak en te komen tot uitvoering van de energietransitie. De 

kosten om hen in te huren zijn erg hoog. Daarom kiezen we voor incidentele samenwerking 

en onderzoek, ook door ander partijen, om de mogelijkheden voor Schiermonnikoog in kaart 

te brengen. Op 25,26 en 27 september hebben wij een eiland driedaagse georganiseerd met 

de Hanze Hogeschool. Een 75-tal internationale master studenten hebben zich  “out of the 

box” gebogen over duurzame mogelijkheden voor ons eiland. In december zal er een boekje 

verschijnen met essays van de studenten over duurzame oplossingen voor Schiermonnikoog.  

 We zijn aan het verkennen wat de voors- en tegens zijn voor een corporatieve windmolen op 

Schiermonnikoog. Daar zullen wij de bevolking en onze energiecorporatie uiteraard bij 

betrekken.  

 We gaan onderzoeken, eventueel met de andere Waddeneilanden, wat waterstof voor ons 

(in de toekomst) kan betekenen. 

 Ook opslag van energie en opgewekte energie op het eiland voor de eilanders wordt verder 

uitgewerkt. 

 In het najaar van 2019 zullen de Sintrale en de gemeente een gezamenlijk project starten 

rondom het zichtbaar maken van isolatielekken met een thermo grafische camera.  

Isolatie van woningen en andere panden is waar het kan een goede optie. Wat je niet 

gebruikt hoef je immers ook niet op te wekken. Mede op basis van het energieadvies op 

maat zullen we gecombineerde, haalbare isolatieacties organiseren. 

 Vanuit de samenwerking met de Waddeneilanden en de provincie wordt per eiland een 

“praatplaat” gemaakt. Daarmee kan een start worden gemaakt met de transitie visie 

warmte, die door de gemeenteraad eind 2020 moet worden vastgesteld. De praatplaat 

sessie zal na de zomervakantie worden georganiseerd. Voorafgaand daaraan zal het bestuur, 

dus college en raad, een kennissessie worden aangeboden. In deze sessies wordt, op 

hoofdlijnen, nagedacht wat een haalbare energiemix kan zijn naar zelfvoorzienendheid. 

 Onderzocht wordt hoe het gemeentelijk woningbezit naar minimaal label B kan worden 

gebracht. 

 Er is gestart met de inschrijving voor regentonnen en compostbakken met korting voor 

particulieren. Er wordt een subsidie gegeven van maximaal 25 euro met een maximum van 

50% van de aanschafprijs. 

 In het voorjaar van 2020 komt er een actie ‘Steenbreek” Tegels eruit, planten erin.  



 

 

 We gaan in gesprek met ondernemers over terrasverwarming en (liever) duurzame 

dekentjes. 

 De benzinepomp wordt gerenoveerd en duurzamer brandstof (waaronder blauwe diesel) 

gaan aanbieden.  

 

 
 

 


