
 

€50.000 van Shell!! 
Waarom krijgen we dit bedrag? 
Eerst even uw geheugen opfrissen. Shell heeft voor de bouw van het 
zonnepark in Heerenveen-Zuid/Nieuweschoot een toezegging gedaan dat ons 
dorp direct profiteert van de aanleg. Ze keert, onder voorwaarden, een bedrag 
van €50.000 uit aan Plaatselijk Belang. Het geld moet besteed worden aan de 
verbetering van de biodiversiteit en duurzaamheid in Nieuweschoot.  

Hoe wordt het geld verdeeld? 
O.b.v. de eerder gehouden enquête onder bewoners van Nieuweschoot is de 
verdeling als volgt vastgesteld: 
• Ten behoeve van Biodiversiteit is maximaal €10.000 toegewezen: 

Ø Doel: Verbeteren Biodiversiteit in het dorp. 
• Ten behoeve van Duurzaamheid is €40.000 toegewezen: 

Ø Doel: CO2-besparing.  
Ø Onderverdeling: 

§ Voor collectieve maatregelen (60%) €24.000; 
§ Voor individuele maatregelen (40%) €16.000. 

 

Maatregelen Biodiversiteit: 
De werkgroep heeft de organisatie opgezet/ingericht en ideeën zijn opgehaald. 
Dit is verwerkt in een plan van aanpak en de eerste activiteit heeft al 
plaatsgevonden door het planten van 5000 bloembollen in ons dorp. De 
verdere invulling van het plan van aanpak zal op een later tijdstip met u 
worden gecommuniceerd. 
 
  

Werkgroep 
Duurzaamheid 
 
Special:  
Shell bijdrage 
 
December 2021 

Verduurzamen en 
biodiversiteit 



2 

Collectieve maatregelen t.b.v. duurzaamheid: 
• De werkgroep Duurzaamheid Nieuweschoot (die al ingesteld en actief is) 

is hiermee nog in de onderzoeksfase, waarbij we bijv. de mogelijkheden en 
haalbaarheid van zonnepanelen op een bedrijfspand onderzoeken.  

• Tevens worden de mogelijkheden, voordelen en haalbaarheid van de 
oprichting van een energiecoöperatie onderzocht. Dit zal alleen aan de 
orde zijn gecombineerd met een collectief initiatief. 

• Op uiterlijk 01 juni 2023 (tweeduizend drieëntwintig) zal duidelijk moeten 
zijn waar het vastgestelde bedrag aan zal worden besteed. 

 

Individuele maatregelen t.b.v. duurzaamheid: 
Beschikbaar voor individuele maatregelen is dus (vooralsnog) in totaal 
€16.000.  
 
Hoe komt u in aanmerking voor een bijdrage? 
Hiervoor gelden de volgende spelregels: 
 
Wie komen in aanmerking? 
Huishoudens van Nieuweschoot met postcodes, adressen en huisnummers 
welke zijn vastgesteld in het bestuur van Plaatselijk Belang (volgens de 
overeenkomst met Shell): 
 
Nieuweschoot  
8452 LA               Rotstergaastweg 30 - 69 
8452 LB                Rotstergaastweg 38 - 83 
8452 LC                Rotstergaastweg 46 - 101 
  
Heerenveen       
8445 PB               Rotstergaastweg 21 – 37 
8445 PC               Rotstergaastweg 2 – 28 
  
Heerenveen 
8445 PE               Zilverweg 16 
8445 RS               De Zanden 11 
 
In totaal betreft dit 60 huishoudens. 
 
Waarvoor kunt u een bijdrage vragen? 
Investeringen/maatregelen die energie c.q. CO2-uitstoot besparen, bestemd 
voor het woningdeel/bewoonde deel van de bebouwing, zoals: 

• Aanpassingen aan de schil van uw woning gericht op beperking van de 
energievraag (bijv. muur-, vloer-, dakisolatie, beter isolerende glas); 

• Aanpassingen gericht op het gebruik van duurzame energiebronnen 
(bijv. zonnepanelen, zonneboiler, infrarood verwarming, warmtepomp 
of andere innovatieve toepassingen); 

• Aanpassingen gericht op het zo efficiënt mogelijk gebruiken van 
fossiele energiebronnen (bijv. een energiezuinige cv-ketel)  

• Energieopslag (bijvoorbeeld een accu, boiler of buffervat/-zak) 
 

Omdat we het willen 
en moeten, gaan we 

het doen! 
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Binnen welke termijn moet uw verzoek om een bijdrage worden 
ingediend? 
Maatregelen die u gaat treffen c.q. die u heeft getroffen, gerekend vanaf de 
datum dat Shell de toezegging is nagekomen, ofwel met terugwerkende kracht 
vanaf 01 april 2020 (tweeduizend twintig) tot uiterlijk 01 december 2022 
(tweeduizend tweeëntwintig).  
 
Wat is het bedrag dat u kunt aanvragen? 
Het maximale bedrag dat u kunt aanvragen wordt bepaald o.b.v. de volgende 
factoren. 
 

A) De eerste ronde (beschikbaar €16.000). 

U ontvangt het laagste bedrag van onderstaande indicatoren: 
• het gemiddeld beschikbare bedrag per huishouden (oftewel 

€16.000/60 = ca. €266) 
• het bedrag dat u aan de maatregelen heeft besteed minus eventueel 

verkregen (ISDE)subsidie(s). 
 

B) De (evt) tweede ronde: 
Als op 1 december 2022 niet het gehele bedrag van €16.000 is 
opgevraagd, toegewezen en/of uitgekeerd, zal het restant worden 
verdeeld over de huishoudens, die een bijdrage hebben aangevraagd.  
 
Het maximale bedrag in deze ronde wordt bepaald o.b.v. de volgende 
verdeelsleutel: 
• het gemiddeld beschikbare bedrag per huishouden (oftewel restant 

euro’s / aantal aanvragers eerste ronde ) 
• het bedrag dat u aan de maatregelen heeft besteed minus verkregen 

subsidie(s) en minus de eerst ontvangen bijdrage uit de Shell-
middelen. 

Het laagste bedrag van deze berekeningen wordt uitgekeerd. 

 
C) Deze bijdragen kunnen na 1 juni 2023 verhoogd worden met de gelden 

uit de pot van de collectieve maatregelen voor het deel dat niet 
collectief is besteed. Er zal dan een verdeling plaats vinden onder de 
huishoudens die al toegekende individuele bijdragen hebben 
ontvangen, ter voorkoming van het feit dat er een reserve aangehouden 
moet worden zonder zicht op een einddatum  

 
Het maximumbedrag wordt bepaald o.b.v. een evenredige verdeling 
met de volgende verdeelsleutel: 
• het gemiddeld beschikbare bedrag per huishouden (oftewel restant 

euro’s / aantal aanvragers eerste ronde ) 
• het bedrag dat u aan de maatregelen heeft besteed minus verkregen 

subsidie en minus de eerste bijdrage en/of tweede bijdrage. 
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Mochten er na deze 3 ronden nog middelen overblijven, dan worden die 
beschikbaar gesteld aan de werkgroep biodiversiteit en/of plaatselijk belang, 
die vervolgens binnen de voorwaarden de gelden kunnen inzetten. 
 
Hoe kunt u de bijdrage aanvragen? 
Door aanlevering van de volgende bewijsstukken: 

• factu(u)r(en) van de investering(en) 
• bewijs van betaling 
• bewijs van verkregen/toegekende subsidie(s) 

 
In te dienen bij de werkgroep Duurzaamheid Nieuweschoot, p.a. 
Rotstergaastweg 91, 8452 LC  Nieuweschoot. 
 
Wat gebeurt er met uw aanvraag? 
Na indiening van de bewijsstukken zal de werkgroep:  

• beoordelen of de aanvraag voldoet aan de criteria en 
• indien dat het geval is, de hoogte van het uit te keren bedrag 

vaststellen.  
• u vervolgens schriftelijk c.q. per e-mail informeren over het besluit en 

wijze van afhandeling. 
 
 
Voor vragen kunt u zich wenden tot één van de werkgroepleden. 
 
Lykele Buwalda;   
Maurice Endeman 
Nico Visser 
Dirk-Jan Westra 
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