
 

LEEF: Lokaal Energie Experimenten Fonds 

Wat is het? 

Het Lokaal Energie Experimenten Fonds (LEEF) is een fonds dat door de gemeente is 

opgezet om burgerinitiatieven in de duurzame energievoorziening te stimuleren. 

Maximaal vijf initiatieven kunnen elk tot € 100.000 subsidie uit het fonds ontvangen, om 

hun energie-experiment in Heerenveen uit te voeren. Doel van het fonds is dat zoveel 

mogelijk energie bespaard of opgewekt wordt in de gebouwde omgeving. Dit zodat er 

uiteindelijk minder CO2 binnen de gemeentegrenzen wordt uitgestoten. 

Waarom is dit fonds er?  

In 2050 moet Nederland van fossiele brandstoffen (denk aan aardgas, aardolie en kolen) 

zijn overgestapt op duurzame energiebronnen (denk bijvoorbeeld aan zon en wind). Deze 

energietransitie raakt ons allemaal. De inzet vanuit de samenleving is essentieel om die 

transitie te laten slagen. De gemeente koestert daarom energie-initiatieven vanuit de 

samenleving en wil deze, waar mogelijk, met het LEEF op weg helpen en ondersteunen. 

Tevens is het LEEF een manier om de Heerenveense samenleving de mogelijkheid te 

bieden volwaardig deelnemer te zijn in de energietransitie. Die verschuift van 

oplossingen voor stroom naar oplossingen van warmte en juist daarin hebben eerste 

projecten nog veel onzekerheden. Het fonds is er om die weg te nemen voor stroom en 

warmte. 

Wanneer loopt het? 

Op donderdag 19 november 2020 wordt het LEEF gelanceerd. Daarna kan iedereen 

vragen stellen en de details te weten komen over de regeling. Tevens kan de gemeente 

vanaf dat moment ondersteuning bieden bij de uitwerking van het initiatief. De 

aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 1 januari 2021 tot 26 februari 2021 om  

16 uur (per post). Dient u de aanvraag digitaal in? Dan kan dit tot 1 maart om 17:00 

uur. Op 5 maart 2021 presenteren de initiatiefnemers hun voorstel. Daarna volgen 

enkele weken waarin de lokale beoordelingscommissie de aanvragen beoordeelt. Op  

9 april vindt de feestelijke uitreiking plaats. Tenslotte hebben de vijf geselecteerde 

initiatieven twee jaar de tijd om hun experiment uit te voeren. 

Voor wie is het bedoeld?  

Het fonds richt zich op alle inwoners en organisaties die zijn gevestigd in gemeente 

Heerenveen. Energiecoöperaties zijn natuurlijk al bezig met de experimenten die in LEEF 

worden ondersteund. Daarnaast, of in samenwerking met de energiecoöperaties, kunnen 

inwoners, bedrijven, stichtingen etc. een initiatief nemen dat zich bijvoorbeeld richt op 

VVE’s, huurders, een rij koopwoningen, een schoolgebouw, een voorziening tussen 



 

bedrijven onderling, een ziekenhuis, het Thialfstadion, etc. Het 

kan ook een initiatief zijn van een bedrijf dat leverancier is van de 

zaken die nodig zijn voor de uitvoering. 

Wat zijn de voorwaarden?   

Groepen van minstens vier initiatiefnemers kunnen de subsidie aanvragen. Dit kunnen 

bijvoorbeeld groepen inwoners zijn, bedrijven, scholen, stichtingen, etc. Of een 

combinatie daarvan. Alle initiatiefnemers moeten in gemeente Heerenveen staan 

ingeschreven.  Bovendien moet het experiment plaats hebben binnen de Heerenveense 

gemeentegrenzen. Het experiment moet een bijdrage leveren aan één of meerdere van 

de volgende doelstellingen: energie opwekken, energie besparen of aardgasvrij worden. 

De voorwaarden zijn uitgewerkt in de ‘nadere regels LEEF’ die vanaf 19 november op de 

website eenvooreengroener.nl te vinden zijn.   

Wat gebeurt als er meer dan vijf initiatieven zijn? 

De initiatieven worden beoordeeld door een commissie. Deze beoordelingscommissie 

kijkt in hoeverre de initiatieven aan diverse criteria voldoen en kent hierbij punten toe. 

Voldoen meer dan vijf initiatieven aan de voorwaarden en behalen ze stuk voor stuk de 

minimale score? Dan wordt de subsidie toegekend aan de vijf initiatieven met de beste 

beoordeling. 

Waarop kan gescoord worden? 

Belangrijk is dat de experimenten bijdragen aan een daling van de CO2-uitstoot. Een 

daling kan bijvoorbeeld bereikt worden door veel duurzame energie in één keer op te 

wekken. Of juist door eerst weinig energie te besparen, maar dat wel op grote schaal te 

herhalen in Heerenveen. Zowel kleine als grote experimenten zijn welkom; het liefst in 

een grote diversiteit. Het initiatief scoort goed als er groot draagvlak voor is. Ook weegt 

mee hoeveel mensen actief bij betrokken zijn. Daarnaast scoort het initiatief meer 

punten als het innoveert, een groot effect heeft op investeringen in duurzaamheid en het 

de verbetering voor Heerenveen weet te verbreden naar biodiversiteit, circulaire 

economie of klimaatadaptatie. 

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?  

De kosten die verbonden zijn met de voorbereiding en uitvoering van het experiment 

komen voor subsidie in aanmerking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten die gemaakt 

moeten worden om mensen in te huren. Of de kosten die worden gemaakt door zelf 

inspanningen te leveren, die de initiatiefnemer anders als bedrijf of coöperatieve 

vereniging niet geleverd zou hebben. Andere voorbeelden zijn kosten van 

communicatiecampagnes, de huur van een zaal of het maken van een proefmodel om de 

omgeving of investeerders te overtuigen. 



 

Het is niet de bedoeling om met het LEEF een verdienmodel 

kloppend te maken, de onrendabele top weg te halen of een 

onhaalbaar idee haalbaar over te laten komen.  

Het uiteindelijke verdienmodel moet positief zijn. Met LEEF mag wel de weg ernaartoe 

begaanbaar gemaakt worden.  

Moet het geld worden terugbetaald als het experiment mislukt? 

Nee. Het LEEF is een leerprogramma. Als een experiment niet het beoogde effect heeft, 

dan kunnen daaruit lessen worden getrokken. In wijkuitvoeringsplannen, volgende 

regelingen of beleid kan daar dan op ingespeeld worden. Ook dat is waardevol. Uiteraard 

wordt er zoveel mogelijk aan gedaan om alle initiatieven te laten slagen. De gemeente 

kan hierbij ondersteunen. Slaagt een experiment desondanks niet, dan hoeft het geld 

niet te worden terugbetaald.  


