
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 23 november 2005, nr. 2005/55565
tot bekendmaking van de Deelverordening
scholen sparen energie Noord-Holland 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 31 oktober 2005, onder nr. 8, het
volgende besluit hebben genomen:

Provinciale staten van Noord-Holland;

overwegende, dat het wenselijk is om ter uitvoering
van het project ‘Scholen sparen energie’ een subsidie-
regeling vast te stellen met het oogmerk scholen in staat
te stellen energiebesparende maatregelen door te voeren
voor de gebouwen waarin die scholen zijn gehuisvest;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998;

besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening:

Deelverordening scholen sparen energie Noord-
Holland 2005.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Begripsbepaling

Artikel 1
In deze verordening  wordt verstaan onder:
a intentieverklaring: ondertekende verklaring waarin

een school aangeeft deel te willen nemen aan het
project ‘Scholen sparen energie’;

b school: een basisschool als bedoeld in artikel 1 van
de Wet op het primair onderwijs of een school

voor het voortgezet onderwijs als bedoeld in
artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

c EnerDeCo: instantie die adviseert over toepassing
energiebesparende maatregelen;

d Energie Prestatie Advies: advies over energie-
besparende maatregelen en de implementatie
daarvan;

e quick scan: kort advies over energiebesparende
maatregelen en de implementatie daarvan
opgesteld door EnerDeCo; 

f energiemanagement: energieregistratie via internet;
g powermanagement: programma in Windows waar-

door de computer automatisch stapsgewijs naar
een steeds energiezuiniger gebruik overschakelt;

h overzicht: het door EnerDeco opgestelde en door
deze en door de school ondertekend overzicht
waarin zijn opgenomen de energiebesparende
maatregelen die zullen worden doorgevoerd;

i wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Doelgroep

Artikel 2
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan scholen
waarvan de leerlingen les krijgen in schoolgebouwen
die zijn gevestigd in Noord-Holland, die deelnemen
aan het project ‘Scholen sparen energie’ en die daartoe
een intentieverklaring hebben ondertekend.

Subsidiecriteria

Artikel 3
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt in de naar het oor-
deel van gedeputeerde staten noodzakelijke kosten van
het doorvoeren van energiebesparende maatregelen in
schoolgebouwen – niet zijnde noodgebouwen – zoals
die maatregelen staan vermeld in het in artikel 1, onder
h bedoelde overzicht.

Weigeringsgronden

Artikel 4
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a de school ten behoeve waarvan subsidie is aan-

gevraagd is gehuisvest in een gebouw dat is
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gebouwd na 1 januari 2003;
b de school behoort tot de scholen in de regio’s

IJmond en Gooi en Vechtstreek die het lespakket
‘Hou de zon in huis’ of ‘Check it out’ reeds
hebben toegepast en tevens in dat kader een
energieonderzoek hebben laten uitvoeren.  

Verdeling van het subsidieplafond

Artikel 5
Gedeputeerde staten verdelen de beschikbare bedragen
in de volgorde van ontvangst van de aanvragen.
Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de wet
de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen,
geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de dag
waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Vorm van de subsidie

Artikel 6
Een subsidie op basis van deze regeling is een project-
subsidie en wordt verleend in de vorm van een budget-
subsidie.

Berekening van de subsidie

Artikel 7

Lid 1
Er kan per schoolgebouw éénmaal subsidie worden
verstrekt.

Lid 2
De subsidie bedraagt maximaal € 1000,– van de in aan-
merking komende kosten.

Aanvraag om subsidie

Artikel 8

Lid 1
In afwijking van artikel 10, lid 1 van de Algemene sub-
sidieverordening Noord-Holland 1998 wordt een aan-
vraag om subsidie uiterlijk ingediend zes maanden na
de afgiftedatum van het Energie Prestatie Advies of van
de quick scan.

Lid 2
Een aanvraag als bedoeld in artikel 10, lid 1 van de
Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998
wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe
bestemde aanvraagformulier waarbij wordt overgelegd
het in artikel 1, onder h. bedoelde overzicht, alsmede 
– indien beschikbaar – offertes en facturen.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Artikel 9

Lid 1
Subsidie wordt verstrekt in de noodzakelijke kosten die

rechtstreeks en aantoonbaar voortvloeien uit de maat-
regelen die worden genoemd in het in artikel 1, onder h.
bedoelde overzicht, waaronder de kosten gemoeid met:
a het treffen van maatregelen gericht op de klimaat-

regeling;
b het toepassen van energiezuinige TL-verlichting;
c het toepassen van borstweringisolatie;
d het gebruik van powermanagement;
e installatie van HR-ketels. 

Lid 2
Niet voor subsidie komen in aanmerking de reguliere
kosten van de school gemoeid met personeel, over-
head en huisvesting.

Hoofdstuk 2

Slotbepalingen

Artikel 10
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van één of meer bepalingen van deze verorde-
ning.

Artikel 11
Deze verordening treedt in werking één dag na de
datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij
is geplaatst.

Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als Deelverorde-
ning scholen sparen energie Noord-Holland 2005.

Artikel 13
Deze verordening vervalt op 1 januari 2008.

Haarlem, 31 oktober 2005.

Provinciale staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 2 december 2005.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

mw. J.A.C.M. Nielen, hoofd bureau kwaliteitszorg van
de afdeling Juridische Zaken.
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