Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan
duurzame energie Almere 2015-2017
Inleiding
Het streven van Almere is om in 2022 energieneutraal te zijn. Met het programma Energie
Werkt! wordt uitvoering gegeven aan deze ambitie. Uitgangspunt van het programma is dat
hierbij gebruikgemaakt wordt van de kracht van de stad. In het programma Energie Werkt!
zijn diverse maatregelen opgenomen, waarmee de verschillende doelgroepen worden
gestimuleerd tot energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking.
Eén van deze maatregelen is het instellen van een initiatievenbudget dat aangewend kan
worden om initiatiefnemers te helpen bij het verder uitwerken van duurzame energieplannen.
Regelmatig melden zich namelijk initiatiefnemers bij de gemeente die verzoeken om
financiële steun voor onderzoek ten behoeve van hun planontwikkeling of voor het
organiseren van draagvlak voor activiteiten rondom energiebesparing of duurzame
energieopwekking. Omdat proceskosten en onderzoekskosten niet één op één terug te
verdienen zijn (de te nemen maatregelen vaak wel), is het wenselijk hierin te ondersteunen.
Voorbeelden van initiatieven zijn sportclubs die een lagere energierekening willen en
daarvoor energiescans willen laten uitvoeren, een vereniging van eigenaren die het
appartementencomplex wil verduurzamen maar niet goed weet welke energiebesparende
maatregelen het best genomen kunnen worden, een wijk die energieneutraal wil worden
door te participeren in windenergie.
Het initiatievenbudget wordt in de vorm van een subsidieregeling beschikbaar gesteld aan
collectieven. Het initiatievenbudget kan ingezet worden voor:
1. proceskosten voor het organiseren van draagvlak onder burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties voor activiteiten gericht op gezamenlijke duurzame
energieopwekking of energiebesparing;
2. onderzoekskosten naar energiebesparende maatregelen/duurzame
energieopwekking.
Het doel van deze ondersteuning is een verduurzaming van de energie. Dit kan zowel gaan
om vermindering van de vraag naar energie, als de opwekking van duurzame energie.
Om deze steun structureler te kunnen bieden en tegelijkertijd een objectief criterium vast te
leggen is deze nota opgesteld.
Deze nota is een uitwerking vanuit de Algemene Subsidie Verordening (reikwijdte Milieu).

Voorwaarden subsidieaanvraag
Aanvragen
Voordat u als collectief een subsidieaanvraag kan indienen, dient u een adviesgesprek te
hebben gevoerd met een energiedeskundige van de gemeente. Een verslag van dit gesprek
opgesteld door de energiedeskundige moet namelijk als bijlage aan de subsidieaanvraag
worden toegevoegd. Het gesprek met de energiedeskundige plant u in via de website van
Energie Werkt!: https://growinggreencities.almere.nl/productieve-stad/ik-benbewoner/initiatievenbudget-samen-werken-aan-duurzame-energie-aanvragen/.
De subsidieaanvraagformulieren voor het creëren van draagvlak (aanvraagformulier
initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie – draagvlak) en voor het onderzoek
(aanvraagformulier initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie – onderzoek)
zijn beiden te downloaden via
https://www.almere.nl/wonen/burgerzaken/subsidies/specifieke-subsidies/#c15972. Op deze
formulieren en in de Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie
Almere 2015-2017 is duidelijk aangegeven wat u aan gegevens moet aanleveren.
De Algemene Subsidie Verordening 2011 en de Nadere regels initiatievenbudget Samen
werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 zijn van toepassing op deze aanvraag.
Ook deze kunt u vinden op de website https://growinggreencities.almere.nl/productievestad/ik-ben-bewoner/initiatievenbudget-samen-werken-aan-duurzame-energie-aanvragen/ en
https://www.almere.nl/wonen/burgerzaken/subsidies/specifieke-subsidies/#c15972.
Algemene aanvraagvoorwaarden
 Het onderzoek moet in opdracht van meerdere partijen/huishoudens uitgevoerd
worden. Dit kan bijv. door meerdere huishoudens in een straat, of met meerdere
bedrijven.
 De organisatie van draagvlak moet ook door meerdere partijen/huishoudens worden
gedaan.
 De activiteiten moeten gericht zijn op energiebesparing of energieopwekking.
 De activiteiten moeten in Almere uitgevoerd worden.
 Er kan één keer subsidie worden verstrekt per subsidiabele activiteit. Dat wil zeggen
dat dezelfde groep bewoners, bedrijven en/of maatschappelijke organisaties
meerdere keren subsidie kan aanvragen, zolang het gaat om verschillende typen
onderzoek of organisatie van draagvlak voor verschillende typen activiteiten met
betrekking tot energiebesparende maatregelen.
Advies
Voordat u namens een collectief (van bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties)
een subsidieaanvraag kan indienen, moet u eerst uw idee bespreken met een
energiedeskundige van de gemeente. De energiedeskundige neemt uw idee met u door en
geeft aan of het voldoet aan de criteria. Als dat het geval is, dan kunt u een
subsidieaanvraag indienen. Bij deze subsidieaanvraag voegt u het advies van de
energiedeskundige als bijlage toe. Het advies krijgt u van de energiedeskundige toegestuurd.
Als u een idee hebt voor het doen van onderzoek naar energiebesparende
maatregelen/opwekking van duurzame energie, en u hebt daar al een onderzoeksbureau
voor op het oog, dan is het aan te raden dit onderzoeksbureau ook bij het adviesgesprek
aanwezig te laten zijn. Zij horen dan uit eerste hand waar het onderzoek aan moet voldoen
en hoe de subsidieaanvraag in zijn werk gaat.

Een afspraak met de energiedeskundige maakt u door het digitale formulier op de website
https://growinggreencities.almere.nl/productieve-stad/ik-ben-bewoner/initiatievenbudgetsamen-werken-aan-duurzame-energie-aanvragen/ in te vullen.

Wij hanteren onder andere de volgende voorwaarden:














De activiteiten moeten passen binnen de ambitie van het programma Energie Werkt!
Almere Energieneutraal 2022, zoals verwoord in het programmaplan Energie Werkt!
Voor indiening van een subsidieaanvraag vindt eerst een adviesgesprek plaats
tussen het collectief (eventueel gezamenlijk met het door hen gekozen
onderzoeksbureau) met een energiedeskundige van de gemeente.
De activiteiten moeten in Almere worden uitgevoerd.
De subsidie kan worden aangevraagd door zowel particulieren, bedrijven als
maatschappelijke organisaties. Voorwaarde is dat er altijd met tenminste 2 partijen
samen aangevraagd wordt.
Een collectief van huurders kan ook een subsidieaanvraag indienen, daarbij is een
akkoord van de eigenaar noodzakelijk.
Bij een subsidieaanvraag voor het organiseren van draagvlak moet er een
communicatieplan van maximaal 2.000 woorden worden ingediend waarin wordt
beschreven hoe draagvlak wordt georganiseerd.
Het onderzoek moet uitgevoerd worden door een deskundige partij. Met een portfolio
en referenties wordt aangetoond dat de partij beschikt over voldoende kennis en
kwaliteit.
De subsidie voor het onderzoek wordt rechtstreeks aan het onderzoeksbureau
uitbetaald. Dat betekent dat het onderzoeksbureau de subsidieaanvraag- en
vaststelling indient. Dat gebeurt in opdracht van een collectief. Het collectief is dan
ook de partij die het adviesgesprek bij de gemeente aanvraagt en bijwoont.
Er moet een redelijke kans zijn dat een haalbaar rendement te verwachten is (bijv.
isolatie bij relatief jonge woningen is zelden rendabel uit te voeren).
De hoogte van de subsidie voor het creëren van draagvlak kan maximaal € 3.000,bedragen. De hoogte van de subsidie voor het onderzoek kan maximaal €10.000,bedragen.
De gemeente beslist binnen 8 weken over de subsidieaanvraag en na goedkeuring
van de aanvraag wordt het subsidiebedrag binnen 30 dagen uitgekeerd.
De subsidievaststelling dient uiterlijk 6 maanden na de datum van de goedkeuring
van de subsidieaanvraag ingediend te worden. Als uit de subsidievaststelling blijkt dat
het aan u uitgekeerde subsidiebedrag te hoog is of onrechtmatig is verkregen, dan
kan de gemeente het teveel overgemaakte bedrag terugvorderen.

Aanvullende voorwaarden:




De subsidieaanvragen worden beoordeeld op kwaliteit. De aanvragen moeten
inhoudelijk aansluiten op het advies van de energieadviseur van de gemeente Almere
dat is gegeven tijdens het verplichte gesprek voorafgaand aan indiening van de
subsidieaanvraag.
Daarnaast worden de aanvragen beoordeeld aan de hand van een aantal criteria.
Voor het organiseren van draagvlak hanteren we de volgende criteria:
o De grootte van de doelgroep: hoeveel burgers, bedrijven, maatschappelijke
organisaties worden aangesproken voor het behalen van draagvlak? Hoe
meer, hoe beter.
o De te verwachten energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie.
Hoe meer, hoe beter.
o Kwaliteit van het beschreven proces om te komen tot draagvlak.



Voor het onderzoek gelden deze criteria:
o Aantal betrokken natuurlijke of rechtspersonen (hoe groot is het collectief?).
Hoe meer, hoe beter.
o De leeftijd van de woning en/of objecten die het onderzoek betreft. Hoe ouder,
hoe beter.
o De te verwachten energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie.
Hoe meer, hoe beter.

Voorbeelden van besteding die in aanmerking kunnen komen:
 Technisch onderzoek naar de verduurzaming van een groep identieke woningen of
appartementen.
 Organiseren van draagvlak voor gezamenlijke energie-opwekking (bijv. windenergie
of een zonnepark).
 Organiseren van energiescans voor sportclubs.
 Onderzoek naar een uitwisseling van warmte en koude tussen bedrijven (bijv.
uitwisseling tussen een datacenter en een kas).
 Onderzoek naar gezamenlijke bronwarmte (bijv. warmte-koude-opslag in de bodem)

Geen garantie
Voldoet u aan het bovenstaande, dan is dit nog geen garantie dat uw aanvraag wordt
gehonoreerd. Wij volgen bij het beoordelen van subsidieverlening de wettelijke regels
rondom het aanvragen en behandelen.
Toekenning is ook afhankelijk van het beschikbare budget en het aantal aanvragen dat
binnenkomt.

Belangrijk
De aanvraagformulieren voor zowel het organiseren van draagvlak als het uitvoeren van het
onderzoek moeten volledig ingevuld (inclusief bijlagen) uiterlijk op 1 november 2017 door
ons ontvangen zijn. Stuur uw subsidieaanvraag naar de gemeente Almere, t.a.v. het
subsidiebureau, Postbus 200, 1300 AE ALMERE. Of mail de aanvraag (met gescand
voorblad vanwege de vereiste handtekeningen) met de bijlagen naar info@almere.nl met
vermelding van Subsidiebureau. De vaststellingsformulieren (inclusief bijlagen) moeten
uiterlijk 6 maanden na de datum van het besluit tot subsidieverlening ingediend te worden.

Ik ben bewoner, bedrijf of
maatschappelijke
organisatie en ik wil
draagvlak creëren voor
energiebesparende
activiteiten

1. Inventariseer in uw buurt
of er animo is voor uw plan
omtrent energiebesparing/
opwekking van
hernieuwbare energie
Voordat u stappen gaat
ondernemen is het goed om
bij uw buurtgenoten te
informeren of zij samen met u
willen werken aan het
organiseren van draagvlak. De
aanvraag moet u met
minimaal 2 bewoners,
bedrijven of maatschappelijke
organisaties indienen, maar
als er nog meer mensen
aanhaken is dat alleen maar
goed. Hoe meer mensen er
meedoen, hoe groter de kans
dat uw aanvraag wordt
gehonoreerd.

2. Maak een afspraak met
de energiedeskundige van
de gemeente.
- De energiedeskundige van
de gemeente kan u het
beste (en kosteloos)
adviseren over de
haalbaarheid van uw plan
en in hoeverre het bijdraagt
aan een energieneutraal
Almere. Via
www.almeregeeftenergie.nl
maakt u een afspraak met
de adviseur van de
gemeente.
- Het advies van de
energieadviseur heeft u
nodig voor de
subsidieaanvraag.

3. Vraag een
akkoordverklaring van
betrokken bewoners (en bij
huurders van de
vastgoedeigenaar)
Op die manier kunt u
aantonen dat u de aanvraag
indient met meer partijen dan
alleen uzelf.
- Zijn de bewoners/bedrijven/
maatschappelijke
organisaties, door middel van
een akkoordverklaring en
handtekeningenlijst, akkoord
met uw plan voor het
organiseren van draagvlak of
het uitvoeren van een
onderzoek? Doen zij mee?
- Bij een collectief aan
huurders en als het onderzoek
betrekking heeft op vastgoed;
is de vastgoedeigenaar het
eens met het plan? Als u
alleen een subsidie aanvraagt
voor het organiseren van
draagvlak, dan is een
akkoordverklaring van de
vastgoedeigenaar niet nodig.
- Dit document stuurt u mee
met de subsidieaanvraag.

4. Werk een
(communicatie)plan voor het
organiseren van draagvlak uit.
Geef in maximaal 2.000
woorden:
- een toelichting op de
organisatie; bijv. organogram
- een toelichting op de
aanpak/werkwijze: hoe wordt de
doelgroep bereikt, hoe groot is
deze groep, welke
communicatiemiddelen worden
ingezet
- een opgave van de planning en
de tijdbesteding
- een toelichting op de
begroting. De gemeente Almere
subsidieert maximaal € 3.000,voor het proces om te komen tot
draagvlak.

5. Subsidieaanvraag draagvlak
indienen
Hiervoor dient u het
aanvraagformulier te gebruiken
dat op de website te vinden is
(www.almere.nl/subsidies).

6. Beoordeling aanvraag
De aanvraag wordt beoordeeld op
basis van criteria beoordeeld.
Als uw aanvraag van voldoende
kwaliteit is, dan komt u in
aanmerking voor subsidie.

Bij het aanvraagformulier dienen
de volgende gegevens
meegestuurd te worden:
a. kopie statuten verenigingsvorm
b. een bewijs van bevoegdheid
contactpersoon
c. kopie bankpas/bankbewijs
d. een communicatieplan voor het
organiseren van draagvlak
e. verslag van het adviesgesprek
met de energie-adviseur van
gemeente Almere

De gemeente zal binnen 8 weken
na de aanvraag beslissen over de
subsidieverlening. Als uw
aanvraag wordt goedgekeurd, dan
vindt uitbetaling van de subsidie
binnen 30 dagen na toekenning
plaats.

7. Subsidievaststelling draagvlak
indienen
Na subsidieverlening heeft u 6
maanden de tijd draagvlak te
organiseren. Binnen 6 maanden
moet u uw aanvraag tot
subsidievaststelling indienen. Dit
doet u schriftelijk door middel van
een daartoe vastgesteld formulier
(www.almere.nl/subsidies) met
daarbij gevoegd de volgende
bijlagen en gegevens:
a. het ingevulde formulier
“vaststellingsformulier Samen
werken aan duurzame energie –
draagvlak”.
b. (een scan van) de originele
facturen van de kosten ten
behoeve van het organiseren van
draagvlak (bijeenkomsten
buurthuis, kleine consumpties als
koffie/thee, ontwerp/drukkosten
flyers en ander
promotiemateriaal).
c. een inhoudelijk verslag van de
activiteiten, resultaten en
leerpunten van het proces. Wat is
er ondernomen? Hoeveel mensen
hebben uiteindelijk daadwerkelijk
deelgenomen aan de activiteiten?
Wat heeft dit opgeleverd aan
besparing?
Als uit de subsidievaststelling blijkt
dat het aan u uitgekeerde
subsidiebedrag te hoog is, dan kan
de gemeente het teveel
overgemaakte bedrag
terugvorderen.

Ik ben bewoner, bedrijf of
maatschappelijke
organisatie en ik wil
gezamenlijk een onderzoek
laten uitvoeren

1. Inventariseer in uw buurt
of er animo is voor uw plan
omtrent energiebesparing/
opwekking van
hernieuwbare energie
Voordat u stappen gaat
ondernemen is het goed om
bij uw buurtgenoten te
informeren of er draagvlak is
voor het nemen van
energiebesparende
maatregelen. De aanvraag
moet u met minimaal 2
bewoners, bedrijven of
maatschappelijke
organisaties indienen, maar
als er nog meer mensen
aanhaken is dat alleen maar
goed. Hoe meer mensen er
meedoen, hoe groter de kans
dat uw aanvraag wordt
gehonoreerd.

2. Maak een afspraak met de
energiedeskundige van de
gemeente.
- De energiedeskundige van
de gemeente kan u het beste
(en kosteloos) adviseren over
de haalbaarheid van uw plan
en in hoeverre het bijdraagt
aan een energieneutraal
Almere. Via
www.almeregeeftenergie.nl
bij Energie Werkt! maakt u
een afspraak.
- Het advies van de
energieadviseur heeft u nodig
voor de subsidieaanvraag.
- als u bij deze stap al een
onderzoeksbureau op het
oog heeft, dan is het
raadzaam deze ook uit te
nodigen voor het
adviesgesprek.

3. Vraag een
akkoordverklaring van
betrokken bewoners (en bij
huurders van de
vastgoedeigenaar)
Op die manier kunt u aantonen
dat u de aanvraag indient met
meer partijen dan alleen uzelf.
- Zijn de
bewoners/bedrijven/maatscha
ppelijke organisaties, door
middel van een
akkoordverklaring en
handtekeningenlijst, akkoord
met uw plan voor het
organiseren van draagvlak of
het uitvoeren van een
onderzoek? Doen zij mee?
- Bij een collectief aan huurders
en als het onderzoek
betrekking heeft op vastgoed;
is de vastgoedeigenaar het
eens met het plan? Als u alleen
een subsidie aanvraagt voor
het organiseren van draagvlak,
dan is een akkoordverklaring
van de vastgoedeigenaar niet
nodig.
- Dit document stuurt u mee
met de subsidieaanvraag.

4. Kies een onderzoeksbureau
- Kies een onderzoeksbureau
dat het onderzoek voor u gaat
uitvoeren. In het adviesgesprek
met de energieadviseur kunt u
vragen aan welke partijen u
kunt denken voor het
onderzoek. Het
onderzoeksbureau dient voor u
de subsidieaanvraag in. Bij
toekenning van de subsidie
(stap 9) wordt maximaal
€10.000,- uitgekeerd
rechtstreeks op de rekening
van het onderzoeksbureau.

5. Subsidieaanvraag onderzoek
indienen
Het onderzoeksbureau dient voor u
een schriftelijke aanvraag tot
subsidie in. Hiervoor dient het
aanvraagformulier te worden
gebruikt dat op de website te
vinden is
(www.almere.nl/subsidies).
Bij het aanvraagformulier dienen de
volgende gegevens meegestuurd te
worden:
a. Kopie van de bankpas van de
rekening van de aanvrager (het
onderzoeksbureau) waarnaar het
vastgestelde subsidiebedrag dient
te worden overgemaakt;
b. Een akkoordverklaring met
handtekeningen van de betrokken
buurtbewoners/bedrijven/maatsch
appelijke organisaties (per adres) en
bij een collectief van huurders een
stuk waaruit blijkt dat de
vastgoedeigenaar akkoord is.
c. Een offerte voor het onderzoek
met referenties/portfolio van het
onderzoeksbureau;
d. Het advies van de
energieadviseur van de gemeente.

6. Beoordeling aanvraag
De aanvraag wordt beoordeeld op
basis van criteria beoordeeld.
Als uw aanvraag van voldoende
kwaliteit is, dan komt u in
aanmerking voor subsidie.
De gemeente zal binnen 8 weken
na de aanvraag beslissen over de
subsidieverlening. Als uw
aanvraag wordt goedgekeurd, dan
vindt uitbetaling van de subsidie
binnen 30 dagen na toekenning
plaats.

7. Subsidievaststelling onderzoek
indienen
Na subsidieverlening heeft u 6
maanden de tijd om het onderzoek
uit te laten voeren. Binnen 6
maanden moet u uw aanvraag tot
subsidievaststelling indienen. Dit
doet u schriftelijk door middel van
een daartoe vastgesteld formulier
(www.almere.nl/subsidies) met
daarbij gevoegd de volgende
bijlagen en gegevens:
a). (een scan van) het ingevulde
formulier “vaststellingsformulier
Samen werken aan duurzame
energie – onderzoek”
b). (een scan van) van het
onderzoeksrapport.
onderzoek door het
onderzoeksbureau.
Als uit de subsidievaststelling blijkt
dat het aan u uitgekeerde
subsidiebedrag te hoog is, dan kan
de gemeente het teveel
overgemaakte bedrag
terugvorderen.

