
Handleiding en toelichting CO2 compensatiefonds WPD, 24 december 2022 

 

 

Toetsingskader beoordeling projecten CO2 Compensatiefonds bootkaartje WPD 2023  

behorende bij de overeenkomst “vrijwillige compensatie CO2-uitstoot overtochten WPD”. 

 

Artikel 1. Activiteiten die voor een bijdrage in aanmerking komen 

a. Projecten en/of evenementen die de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Ameland 

verduurzamen. 

b. Hierbij wordt gedacht aan energiebesparing, duurzame opwek, biodiversiteit, waterbesparing, 

afvalvermindering en hergebruik van grondstoffen. 

 

Artikel 2. Doelgroep 

a. Belangrijkste doelgroep: kleine particuliere projecten die vanuit één of twee inwoners van een 

eiland komen en kunnen rekenen op draagvlak op het eiland. 

b. Overige doelgroepen: 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. 

 

Artikel 3. Openstelling 

a. Gedurende het gehele jaar 2023 kunnen aanvragen in het kader van dit CO2 Compensatiefonds  

ingediend worden bij de gemeenten Schiermonnikoog of Ameland na bekendmaking van de 

openstellingsdatum. 

 

Artikel 4. Aanvraag en proces 

a. Een aanvraag moet in 2023 ingediend worden bij de gemeenten Schiermonnikoog of 

Ameland. 

b. Voor het indienen van een aanvraag moet van het aanvraagformulier gebruik worden gemaakt. 

c. WPD en de gemeenten toetsen op weigeringsgronden (artikel 5) en besluiten binnen één 

maand na indiening op de aanvraag. De aanvrager krijgt hierover per mail bericht. 

d. Bij een goedgekeurde aanvraag heeft de aanvrager negen maanden de tijd om aan te tonen dat 

het project een meerwaarde heeft. Dit wordt gemeten door het bijhouden van het budget dat  

via de vrijwillige bijdrage van gasten op het betreffende project gestort wordt. 

e. Elke drie maanden vindt een update van de ingediende projecten plaats door WPD. 

f. Het project blijft na die negen maanden nog maximaal drie maanden staan voor mogelijk extra 

donaties en kan vervolgens door het fonds aangevuld worden mits het fonds voldoende budget 

heeft. 

g. Elke aanvrager is vrij het door hem/haar ingediende project te promoten zodat er een hogere 

vrijwillige bijdrage op gestort wordt. 

h. Er kunnen maximaal vier projecten gelijktijdig openstaan voor keuze om op te doneren. De 

datum van indiening van een aanvraag is hierbij bepalend. Als er vier aanvragen lopen en er 

volgt een vijfde, dan blijft deze vijfde staan totdat één van de vier voorgaande afgerond is 

(afgewezen of besluit van WPD of dit project aangevuld wordt met extra budget). Dit proces 

herhaalt zich zolang er meer dan vier projecten ingediend worden. 

 

Artikel 5. Weigeringsgronden 

a. De activiteit geheel of deels gericht is op het behalen van winst. 

b. Het aannemelijk is dat de activiteit leidt tot investeringen die ongedekte toekomstige lasten 

voor onderhoud of instandhouding tot gevolg hebben. 

c. De activiteit geheel of deels bestaat uit een bestaande periodiek terugkerende activiteit. 
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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. 

f. De activiteiten niet ingezet worden om de eilanden verder te verduurzamen. 

g. De aanvraag niet aan CO2 reductie doet. 

h. Slechts aan één of geen criteria voldoet als bedoeld in artikel 6. 

i. De activiteit strijdig is/schade toe kan brengen aan de activiteiten van WPD of de gemeenten 

Schiermonnikoog en/of Ameland. 

 

Artikel 6. Verdeelsystematiek 

a. Een project moet altijd aan CO2 reductie voldoen 

b. En minimaal aan nog twee van de onderstaande criteria: 

- Draagvlak 

- Samenwerking 

- Zichtbaarheid 

- Innovatie 

- Uniciteit 

 

Artikel 7. Kosten die niet onder een bijdrage vallen. 

a. Kosten die verband houden met reguliere werkzaamheden van de aanvrager. 

b. Eigen vrijwilligersuren. 

 

Artikel 8. 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. 

 

Artikel 9. Verplichtingen van de ontvanger. 

a. De ontvanger van de bijdrage levert beeld- en/of geluidsmateriaal aan, voorzien van een korte 

toelichting (maximaal 200 woorden) waaruit blijkt dat de activiteit uitgevoerd is. Dit ten 

behoeve van door WPD te gebruiken promotiemateriaal.  

b. Activiteiten worden binnen twaalf maanden na verstrekking van de bijdrage uitgevoerd. 

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. 

 

Artikel 10. Opschortende voorwaarde 

a. De bijdrage wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat alle van overheidswege 

vereiste vergunningen voor de activiteit zijn verkregen. 


