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De ondergetekenden,
Gemeente Ameland, ENECO Holding NV, GasTerra BV en de Nederlandse Aardolie
Maatschappij BV,

overwegende
- dat het gebruik van duurzame energiebronnen en energiebesparing van grote

betekenis is voor het behalen van de milieudoelstellingen van de lokale en
landelijke overheden, voor het zeker stellen van de regionale energievoorziening
en voor het creëren van kansen om een economische voorsprong in de regio te
bewerkstelligen;

- dat de gemeente Ameland zich ten volle inzet voor duurzame ontwikkeling en het
daarbij van belang vindt nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden tot
stand te brengen;

- dat de gemeente Ameland als lange termijn doelstelling heeft ingezet om het
eiland qua energievoorziening autonoom en duurzaam te maken;

- dat Ameland hiermee niet alleen als incubator kan dienen voor de rest van het
waddengebied, maar in brede zin ook voor de energievoorziening van de
toekomst;

- dat ENECO Holding zich in wil spannen voor doelmatige, duurzame en
innovatieve energietoepassingen;

- dat GasTerra zich in wil spannen voor het doelmatig gebruik van het product
aardgas;

- dat partijen een bijdrage willen leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot;
- dat partijen het belang onderschrijven van een samenwerking als in dit

Convenant omschreven als noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van
duurzame ontwikkeling;

- dat partijen het belang onderschrijven dat resultaten van (gezamenlijke)
activiteiten zichtbaar zijn voor de burgers van de gemeente Ameland en op die
manier kunnen bijdragen aan de bevordering van het bewustzijn omtrent de
noodzaak van duurzaamheid bij burgers en bedrijven;

- dat partijen het belang onderschrijven van een goede monitoring en vergelijking
van de resultaten in opeenvolgende jaren.

spreken de volgende intentie uit:
- De missie van de partijen is om samen te werken aan en te experimenteren met

(duurzame) energie-innovaties op Ameland. Dit moet leiden tot een duurzaam en
energieautonoom Ameland.

- Partijen spreken de intentie uit om binnen de in dit Convenant vastgelegde
kaders uitvoering te geven aan één of meer gemeenschappelijk te ondernemen
projecten met betrekking tot het ontwikkelen van en het investeren in duurzame
energie en het bevorderen van energiebesparing en energietransitie, om
duurzame economische groei en maatschappelijk ondernemerschap op Ameland
en zo mogelijk in het gehele waddengebied te stimuleren.

- Partijen spreken de intentie uit om binnen de in dit Convenant vastgelegde
kaders overeenstemming te bereiken over een of meer gemeenschappelijk te
ondernemen projecten die helpen om de CO2-uitstoot op Ameland significant te
reduceren.
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Jaarlijks, te beginnen in 2007, wordt door partijen in gezamenlijk overleg een
uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen opgesteld. In het uitvoeringsprogramma staan
projecten, die partijen in het kader van het Convenant, zelfstandig of in
samenwerking met een of meer andere partijen en/of derden, wensen uit te voeren.

Dit Convenant is gesloten voor bepaalde duur. Het Convenant treedt in werking met
ingang van 22-02-2007 (na ondertekening door alle partijen) en eindigt op 21-02-
2012. Na afloop van de looptijd kunnen de partijen ieder jaar besluiten tot
verlenging met een jaar.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Nes-Ameland op 22 februari 2007
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