
Klimaatfonds
Terschelling Vlieland

Overeenkomst

Stichting Klimaatfonds Terschelling Vlieland

De ondergetekenden:

(I) De gemeente Vlieland, vertegenwoordigd krachtens het bepaalde in artikel 171 van de
Gemeentewet door de wethouder van deze gemeente, mevrouw E. de Ruijter;

(II) De gemeente Terschelling, vertegenwoordigd krachtens het bepaalde in artikel 171 van
de Gemeentewet door de wethouder van deze gemeente, de heer S. Haringa;

Verder te noemen "de gemeente Vlieland" respectievelijk "de gemeente Terschelling" tezamen "de
gemeenten",

en

(Ill) De Terschellinger Stoomboot Maatschappij B.V., gevestigd te West Terschelling, hierbij
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer D.Spoor.

Verder te noemen "TSM".

Overwegende dat:

Landen die het VN-Klimaatverdrag hebben ondertekend verplicht zijn hun uitstoot te
verminderen. Het Kyotoprotocol biedt mogelijkheden om doelstellingen te behalen door
middel van C02-compensatie. Zo is de verplichte markt voor emissierechten ontstaan;
Er ook een vrijwillige markt voor emissierechten bestaat, die bedrijven en individuen de
mogelijkheid biedt hun eigen uitstoot op vrijwillige basis te compenseren;
Een vrijwillige bijdrage aan de compensatie van C02-uitstoot bijdraagt aan bekendheid met
en bewustwording van het fenomeen C02-compensatie bij zowel burgers als bedrijven;
Terschelling het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 'Samen Duurzaam' heeft opgesteld,
waarin het eiland aangeeft in 2023 47% minder C02 uit te stoten ten opzichte van 2016;
Vlieland in het uitvoeringsprogramma 'Vlieland Duurzaam' de ambitie heeft uitgesproken om
C02 vrij te worden voor wat betreft het energie gebruik van de bebouwde kom (gas en
stroom) en door te gaan met werken aan energieneutraliteit;
Ter ondersteuning van deze ambitie de Energie Coöperatie Vlieland (ECV) en coöperatie
Terschelling Energie (TE) zijn opgericht;
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De Terschellinger Stoomboot Maatschappij B.V. (TSM) als veerdienst de overtochten van,
naar en tussen Vlieland en Terschelling verzorgt;
TSM sinds 2012 aan passagiers de mogelijkheid biedt om hun overtocht te verduurzamen
door het doen van een vrijwillige bijdrage. Het aantal passagiers dat hiervoor kiest, stijgt
jaarlijks;
De wens bestaat om de bijdragen voor C02-compensatie ten goede te laten komen van
projecten die verduurzaming stimuleren in plaats van projecten elders in de wereld, zoals nu
het geval is;
Voor het tot uitvoering brengen van deze wens een stichting en een beoordelingscommissie
worden opgericht;
De ontvangsten uit de vrijwillige toelage worden overgemaakt aan en gereserveerd door de
stichting;
De stichting de hiervoor bedoelde ontvangsten die vrijkomen in verband met de C02-
compensatie volledig ten goede laat komen aan duurzame projecten op Terschelling en
Vlieland;
Om op een verantwoorde manier uitvoering te geven aan voorgenoemde uitgangspunten de
stichting met de gemeenten afspraken maakt over de wijze waarop de financiering en
organisatie van deze projecten plaatsvindt.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

l. Duur, Ipoptjid en einde van de overeenkomst
1.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijfjaar, beginnende op l januari

2022 en eindigend op 31 december 2027. Na afloop van deze periode zal de overeenkomst
steeds stilzwijgend met één jaar worden verlengd.

1.2 In afwijking van het voorgaande lid geldt, dat de overeenkomst eindigt op de dag dat de
concessie van TSM voor de overtochten van en naar Terschelling en Vlieland eindigt. Het
overgebleven geld blijft in kas bij de stichting tot de nieuwe concessiehouder een besluit
neemt over wel of geen toetreding tot het fonds. Het nemen van dit besluit duurt maximaal
l jaar. Lopende projecten worden afgerond conform de gemaakte afspraken. Mocht de
nieuwe concessiehouder niet toetreden tot het klimaatfonds, dan zal het resterende geld
door de beide gemeentes aan een project worden toegekend, conform het reglement.

1.3 ledere partij kan per aangetekende brief aan de andere partijen meedelen dat de
overeenkomst tegen het einde van de overeengekomen periode van vijfjaren en vervolgens
tegen het einde van ieder jaar niet zal worden verlengd. Deze mededeling dient uiterlijk één
maand voorafgaand aan het verstrijken van de betreffende termijn door de andere partijen
te zijn ontvangen.

1.4 Tussentijdse opzegging van de overeenkomst met wederzijds goedvinden van partijen is
mogelijk.

1.5 De overeenkomst eindigt van rechtswege op de dag dat de uitspraak, waarbij aan de
stichting surséance van betaling wordt verleend of waarbij de stichting in staat van
faillissement wordt verklaard, kracht van gewijsde verkrijgt.

2 Verplichtingen gemeenten
2.1 De gemeenten verzamelen de projecten die in aanmerking zouden komen voor

(gedeeltelijke) financiering door de stichting en brengen deze op een complete en
overzichtelijke wijze in kaart op een projectenlijst.
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Het moet hierbij gaan om duurzame projecten in de breedste zin van het woord. De
stichting stelt criteria voor deze projecten vast in een toetsingskader.

2.2 De gemeenten spannen zich in om zo goed en nauwkeurig mogelijk een inschatting te
maken van de volgende aspecten van de in lid 1 bedoelde projecten:

- Kosten;

- Looptijd;
- Draagvlak;
-Zichtbaarheid;
- Innovatie;
- Haalbaarheid;
- Eventuele risico's.

2.3 De gemeenten dragen zorg voor communicatie met de initiatiefnemers van de in lid l
bedoelde projecten.

3 Structuur en verplichtingen stichting en beoordelingscommissie

3.1 De stichting krijgt een dagelijks bestuur met daaronder een beoordelingscommissie. In het
dagelijks bestuur nemen vertegenwoordigers plaats van de gemeente Vlieland, gemeente
Terschelling en TSM B.V., elk met één vertegenwoordiger.
De beide gemeentes nodigen twee eilanders per eiland uit om als lid zitting te nemen in de
beoordelingscommissie. Deze beoordelingscommissie wordt voorgezeten door de
vertegenwoordiger van TSM in het dagelijks bestuur. ledere twee jaar worden de leden
van de beoordelingscommissie vervangen door andere personen. Het maximum aantal
zittingstermijnen bedraagt in totaal drie (niet aaneengesloten).

3.2 De beoordelingscommissie stelt zich tot doel jongeren van het eiland te betrekken bij de
projecten en besluitvorming rondom het toekennen van de bijdrages uit het Klimaatfonds.
Een concreet plan wordt door de beoordelingscommissie gemaakt en voorgelegd aan het
dagelijks bestuur.

3.3 TSM verplicht zich met deze overeenkomst om maandelijks het gehele bedrag dat zij heeft
ontvangen als vrijwillige toelage op een bootticket voor de overtocht Harlingen -
Terschelling v.v., Harlingen - Vlieland v.v. en Vlieland - Terschetling v.v. aan de stichting af
te dragen. Daarnaast verplicht TSM zich om jaarlijks een bedrag ter hoogte van de
compensatie van tenminste 5.000 dienstreizen van haar personeelsleden aan de stichting
af te dragen. De gemeentes hebben toegezegd jaarlijks een bijdrage te willen doen van
resp. € 1.000 (Vlieland) en € 3.000 (Terschelling).
De gelden voor het Klimaatfonds worden door TSM gestort op een rekening die is
ondergebracht bij de stichting, met de vertegenwoordiger van TSM als gemachtigde. De
gelden die warden gestort, maar niet na een halfjaar worden uitgekeerd aan projecten,
blijven in het fonds.

3.4 De stichting stelt halfjaarlijks de totale inkomsten die zij van TSM ontvangt en die door
TSM zijn gegenereerd door middel van vrijwillige betalingen van een toelage op boottickets
voor de overtocht Harlingen - Terschelling v.v., Harlingen - Vlieland v.v. en Vlieland -
Terschelling v.v. door reizigers van TSM, de compensatie van tenminste 5.000 dienstreizen
en de bedragen a € 1.000 en € 3.000 van de gemeentes Vlieland en Terschelling ter
beschikking aan de initiatiefnemers van de op de in artikel 4 weergegeven wijze gekozen
projecten en verdeling.

3.5 Het in lid 5 bedoelde bedrag wordt steeds achteraf ter beschikking gesteld in de maand
volgend op het halfjaar waarover de bijdrage wordt gedaan.
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4 Keuz^emjLtvoering projecten

4.1 De beoordelingscommissie komt tweemaal per jaar bijeen.
4.2 De voorzitter plant een datum in juni en december, nodigt de commissieleden uit en stuurt

uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst een agenda inclusief de door de
gemeenten verzamelde projecten aan de verschillende panelleden. De voorzitter is
eveneens verantwoordelijk voor de notulen en communicatie met de stichting.

4.3 Tijdens deze halfjaarlijkse bijeenkomst worden één of meerdere projecten gekozen
waaraan de stichting het in artikel 3 lid 2 bedoelde bedrag ter beschikking stelt.

4.4 Het project of de projecten worden als volgt gekozen:
Bij voorkeur kiezen de vier commissieleden unaniem;
Indien er sprake is van verdeeldheid worden er met meerderheid van stemmen één of
meerdere projecten gekozen;
Indien er geen meerderheid is voor één of meerdere projecten, worden de projecten
gekozen die evenveel stemmen hebben;
De keuze voor het project of de projecten wordt schriftelijk en voldoende gemotiveerd
genomen;

De voorzitter heeft geen stem.
Indien de beoordelingscommissie niet tot een keuze komt, kan zij advies inwinnen bij de
stichting.
Indien er geen (passend) project is, blijft het bedrag in kas.

4.5 Indien er meerdere projecten worden gekozen, wordt het in artikel 3 lid 5 bedoelde bedrag
naar rato verdeeld, tenzij de commissieleden unaniem tot een andere verdeling besluiten.

4.6 Tijdens deze halfjaarlijkse bijeenkomst vindt tevens een evaluatie plaats van de keuze en
uitvoeringvan de in het voorgaande halfjaar gekozen project(en).

4.7 De keuze van de beoordelingscommissie wordt voorgelegd aan de stichting. De stichting
stemt in met de keuze van de beoordelingscommissie, tenzij het belang van de stichting of
van TSM zich tegen (de financiering van) één of meer projecten verzet. De stichting beslist
in dat uitzonderingsgeval gemotiveerd tot afwijzing van (financiering van) het betreffende
project of de betreffende projecten. Het bedrag waarvoor een afgewezen project in
aanmerking zou zijn gekomen zonder die afwijzing wordt gereserveerd voor projecten van
opvolgende jaren.

4.8 In de eerste maand volgend op het halfjaar waarover de in artikel 3.5 bedoelde bijdrage
wordt gedaan, keert de stichting haar bijdragen rechtstreeks uit aan de initiatiefnemers
van één of meer projecten.

4.9 Indien in een halfjaar minder aan de projecten wordt toegekend dan dat de stichting in dat
halfjaar heeft ontvangen, dan wordt het overschot gereserveerd voor projecten van
opvolgende jaren.

4.10 De gemeenten, TSM en de stichting zijn uitdrukkelijk niet (mede)aansprakelijk voor de
daadwerkelijke realisatie van de door de stichting gefinancierde projecten.

5 Communicatie

5.1 Partijen trekken ten aanzien van de communicatie samen op en maken hierover nadere
afspraken. In elk geval wordt er een website gerealiseerd, waarop verantwoording wordt
gelegd over de gekozen projecten waaraan is bijgedragen;

5.2 Aan de start van de overeenkomst wordt gezamenlijk een (pers)moment gekozen om
aandacht te vragen voor de compensatie van C02-uitstoot;

5.3 Gedurende de looptijd van deze overeenkomst wordt aandacht gegeven aan de
mogelijkheden van verduurzaming en de als gevolg van deze overeenkomst behaalde
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resultaten. De gemeenten voorzien hiertoe in de benodigde informatie. De daadwerkelijke
communicatie zal voornamelijk plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van en via de
kanalen van TSM. Na afstemming met TSM zal de gemeente hiervoor tevens gebruik
maken van de haar beschikbare kanalen.

6 Overige

6.1 Eventuele kosten voortvloeiend uit het aangaan dan wel de uitvoering van deze
overeenkomst komen voor rekening van de partij die deze kosten maakt. Deze kosten
kunnen niet worden verhaald op de wederpartij, tenzij hierover vooraf uitdrukkelijk en
schriftelijk toestemming is verkregen.

6.2 Indien enige bepaling van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, geheel of
gedeeltelijk ongeldig is, dan blijft de overeenkomst voor het overige onverminderd van
kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te
zijn overeengekomen dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest
nabij komt.

6.3 Afwijkingen van of aanvullingen op deze overeenkomst bestaan slechts indien deze
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

6.4 Het is partijen niet toegestaan één of meer rechten en/of verplichtingen uit hoofde van
deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partijen aan derden
over te dragen.

6.5 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt te Harlingen op ..\.^.'.'...l....:^../>.^r

Terschellinge
<

Stoomboot Maatschappij B.V.

)oor

Gemeente Vlieland

Gemeente T^ryhelling

S. Haringa j

t/
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