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Geachte leden en duoburgerleden,
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 december 2015 de subsidieregelingen Sociaal Innovatiefonds
en het Energie Innovatiefonds inclusief subsidieplafonds voor de collegeperiode (2015-2018) vastgesteld . Naar
aanleiding van vragen in de Commissie Burger en Bestuur van 10 december 2015, die voornamelijk om opheldering
verzochten betreffende het revolverend karakter;het daadwerkelijk innovatief zijn en de communicatie over dit fonds, wil
ik u het volgende mededelen:

Energie Innovatiefonds
Met dit fonds wil de gemeente de inwoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en organisaties prikkelen tot
vernieuwende, verrassende,inspirerende initiatieven die bijdragen aan een duurzame gemeenschap. Initiatieven die goed
zijn voor het evenwicht tussen Mens, Milieu en Maatschappij. Het fonds is zogeheten revolverend . Dat wil zeggen dat
kapitaal dusdanig wordt ingezet dat de investering binnen een bepaalde tijd weer terugvloeit in het fonds en opnieuw kan
worden ingezet. Zo kunnen met de opbrengsten weer nieuwe projecten op weg worden geholpen en worden
gemeenschapsgelden duurzaam, veelvuldig en efficiënt besteed .
De vraag naar energie stijgt wereldwijd exponentieel. Hierdoor raken olie- en gasreserves op en zijn er alternatieven
nodig. Daarnaast hebben we te maken met klimaatverandering . Om de gevolgen hiervan te beperken moet de uitstoot
van broeikasgassen worden beperkt. Dat kan ook met lokale duurzame energieoplossingen. Om initiatieven mogelijk te
maken en aan te moedigen binnen de gemeente Bergen op Zoom is het Energie Innovatiefonds opgezet. Zo kunnen
overheid, ondernemers, onderwijs en organisaties binnen een Energienetwerk samen werken aan een duurzame
gemeenschap. Het fonds is nadrukkelijk bedoeld om initiatieven van een lokaal Energienetwerk aan de gang te helpen.
Het fonds is niet bedoeld voor individuele aanvragen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen bij een woning.
Dit fonds wordt beheerd door de gemeente en past uitstekend binnen de gemeentelijke strategie voor duurzame
ontwikkeling. De strategie voor duurzame ontwikkeling is gebaseerd op: maak het mogelijk, moedig aan, betrek mensen
en geef het goede voorbeeld . Door een proactieve communicatie worden belanghebbenden geïnformeerd.
Om in aanmerking te komen voor een subsidie in het kader het Energie Innovatiefonds dient de aanvrager te voldoen
aan de Algemene Subsidieregeling Bergen op Zoom 2015 en de Subsidieregeling Energie Innovatiefonds. Per initiatief
kan eenmalig een bijdrage worden verstrekt uit het Energie Innovatiefonds.
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Subsidievoorwaarden
De aanvraag wordt getoetst aan de ·Algemene subsidieverordening Gemeente Bergen op Zoom 2015 en de
Subsidieregeling Energie Innovatiefonds' en de daarbij behorende algemene subsidiecriteria. Daarnaast moet uw
aanvraag aan een aantal specifieke voorwaarden te voldoen, te weten :
1. De betreffende activiteit/ initiatief voldoet aan de doelstellingen van het Energie Innovatiefonds en wordt uitgevoerd
binnen de gemeente Bergen op Zoom .
2. De betreffende activiteit/ initiatief dient SMART en met een helder doel te worden geformuleerd, waarbij een gedegen
(business)plan inclusief financieel model beschikbaar is en waaruit blijkt dat de initiatiefnemer en potentiële partners
beschikken over voldoende kennis en ervaring om het project te ontwikkelen en voor de lange termijn te beheren .
3. De betreffende activiteit/ initiatief is nieuw of vernieuwend en mag geen uitbreiding zijn van - al of niet gesubsidieerde
-bestaande of reguliere activiteiten.
4. Een bijdrage uit het fonds wordt eenmalig verstrekt en leidt niet tot structurele verhoging van gemeentelijke lasten.
5. Een bijdrage uit het fonds betreft een daadwerkelijke extra impuls, welke niet in de plaats dient te komen van andere
middelen (geen tekorten in lopende exploitatie opvullen) .
6. Op de inzet van het fonds is artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing ('openbaar, tenzij') .

Subsidieplafond
Een subsidieaanvraag moet (gedeeltelijk) worden afgewezen, wanneer de hoogte van het subsidieplafond is bereikt.
Voor de collegeperiode (tot 2018) geldt voor het Energie Innovatiefonds een subsidieplafond van:€ 200.000,- Na het
bereiken van het subsidieplafond verleent de gemeente geen subsidie meer, ook al voldoet een aanvraag aan het
gemeentelijk subsidiebeleid . De volledige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Hoogachtend,
Dhr. A.J.M. Coppens
Wethouder.
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