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Gedeputeerde staten van Noord-Holland;
Gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 2009;
maken overeenkomstig artikel 136 van de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering
van 29 maart 2011, onder nr. 18 , het volgende
besluit hebben genomen;

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;
Overwegende dat het wenselijk is dat woningen
energie zuiniger worden door middel van
duurzame renovaties;
Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam
renoveren Noord-Holland 2011
Artikel 1
In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan
onder:
a	eigenaar-bewoner: natuurlijk persoon die een
woning in eigendom heeft en daarin zijn
hoofdverblijf heeft;
b	maatregel: maatregel die is opgenomen in
bijlage 1;
c	gemeenschappelijke zaken: gemeenschap als
bedoeld in artikel 126, eerste lid, van boek 5
van het Burgerlijk Wetboek met uitzondering
van de gedeelten die bestemd zijn als
afzonderlijk geheel te worden gebruikt.
d	woning: een voor permanente bewoning
bestemd woonhuis, appartement of woonark.
Artikel 2
1	Subsidie wordt verstrekt aan een eigenaarbewoner voor het toepassen van een maat
regel in een woning.
2	Subsidie wordt verstrekt aan verenigingen
van eigenaren voor het toepassen van een
maatregel ten behoeve van de gemeen
schappelijke zaken.
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Artikel 3
1	Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de
eigenaar-bewoner of de vereniging van
eigenaren in bezit is van een integraal advies.
2	Het integraal advies is een na 1 december 2010
door een door de Stichting Kwaliteitsborging
Installatiesector gecertificeerde instelling of
een in licentie van een door de Stichting
Kwaliteitsborging Installatiesector gecertifi
ceerde instelling operend bedrijf opgesteld
advies dat gericht is op bouwkundige en
installatietechnische maatregelen in een
bestaande woning of gemeenschappelijke
zaak met als doel het energieverbruik te
beperken en de kwaliteit van het binnen
klimaat te verbeteren.
3	Het integrale advies heeft minimaal
betrekking op:
a	de huidige staat van het object inclusief
de installaties;
b	het huidige energieverbruik uitgedrukt in
m³ gas of kWh en een energie-index;
c	de te treffen maatregelen om het
energieverbruik te beperken en het
binnenklimaat te verbeteren;
d	de werkelijke kosten van de te treffen
maatregelen;
e	de te verwachten comfort- en
klimaatverbeteringen;
f	het toekomstig energieverbruik
uitgedrukt in m³ gas of kWh;
g	de verwachte baten en terugverdien
tijden van de te treffen maatregelen;
h	de subsidieregelingen waar gebruik van
kan worden gemaakt.
Artikel 4
Subsidie wordt geweigerd indien:
a	voor de woning op grond van deze uitvoerings
regeling reeds subsidie is verleend;
b	aan de vereniging van eigenaren op grond
van deze uitvoeringsregeling reeds subsidie is
verleend;
c	de activiteit niet in de provincie NoordHolland plaatsvindt;
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d	voor een woning de kosten van de maatregel
inclusief de kosten van het integraaladvies
minder dan € 2.000,– bedragen;
e	voor een vereniging van eigenaren de kosten
van de maatregel inclusief de kosten van het
integraaladvies minder bedragen dan het
aantal appartementsrechten maal € 2.000,–.
f	de maatregel niet wordt uitgevoerd door een bij
een branche organisatie aangesloten bedrijf.

Artikel 11
1	Deze regeling treedt in werking met ingang
van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin zij is geplaatst
2	Deze regeling vervalt op 31 december 2012
3	Deze regeling wordt aangehaald als
Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam
renoveren Noord-Holland 2011.

Artikel 5
De aanvraag om subsidie wordt niet behandeld
indien met de uitvoering van de activiteit is
gestart voordat de aanvraag door ons is
ontvangen.

Haarlem, 29 maart 2011

Artikel 6
De aanvraag om subsidie bevat tenminste:
a	een met het bedrijf dat de werkzaamheden
zal uitvoeren gesloten overeenkomst;
b een factuur van het integraal advies.
Artikel 7
1	Aanvragen om subsidie worden behandeld op
volgorde van ontvangst.
2	Wanneer een aanvrager op grond van artikel
4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de
gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te
vullen, geldt als datum van ontvangst van de
aanvraag, de datum waarop de aanvraag is
aangevuld.
3	Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag
door ons worden ontvangen en door honorering
van deze aanvragen het subsidieplafond wordt
overschreden, wordt de aanvraag met de
hoogste projectkosten als eerste in behandeling
genomen.
4	Wij beslissen binnen 13 weken na ontvangst
van de aanvraag.
Artikel 8
1	De subsidie bedraagt voor een woning € 500,–.
2	De subsidie bedraagt voor een vereniging van
eigenaren € 500,– maal het aantal apparte
mentsrechten.
Artikel 9
1	Indien de subsidie meer dan € 3.000,–
bedraagt wordt de aanvraag om vaststelling
van de subsidie ingediend binnen 13 weken
na afloop van de activiteit.
2	Wij beslissen binnen 13 weken na ontvangst
van de aanvraag tot vaststelling.
Artikel 10
1	Het subsidieplafond voor woningen bedraagt
€ 300.000,–
2	Het subsidieplafond voor appartementen
complexen bedraagt € 150.000,–
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Gedeputeerde staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.
Uitgegeven op 31 maart 2011.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.
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nr

maatregel

Criterium

Bouwkundig
1

Dakisolatie

Rc≥ 2,5m² K/W

2

Vloerisolatie

Rc≥ 2,5 m² K/W

3

spouwmuurisolatie

Rc ≥ 1,3 m² K/W

4

Paneelisolatie

Rc≥ 2,5 m² K/W

5

Isolatie massieve muur

Rc≥ 2,5 m² K/W

6

HR++glas

Uglas ≤ 1,2 W/m²K of spouw 15 mm

7

Leidingisolatie
Installatietechnisch

8

LT- verwarming

9

Warmtepomp RV of combi

Aanvullende eis bij inzet van ventilatielucht of buitenlucht:
combinatie met gasgestookte cv-ketel voor additionele warmtelevering
vereist.

10

Bodemwarmtewisselaar

Combinatie met CV-ketel niet vereist

11

HRe ketel

12

Hout-cv-ketel

13

Zonneboiler

14

Thermostatische radiatorkranen

15

Douchewater-WTW

16

PV-systeem

17

Kleinschalige windenergie (≤ 3 KW)

18

Gelijkstroomventilator

19

CO²- sturing ventilatiesysteem

20

Lokale balansventilatie met warmteterugwinning

Toelichting
Artikel 4 onder e:
De subsidie wordt geweigerd als de kosten van
het project inclusief de kosten van het integraal
advies minder zijn dan een minimum bedrag.
Het minimumbedrag wordt berekend aan de
hand van het aantal appartementsrechten dat
deel uitmaakt van de vereniging van eigenaren.
Bijvoorbeeld:
Een vereniging van eigenaren heeft 50 apparte
menten. Het minimum bedrag bedraagt in dit
geval 50 maal € 2.000,– is € 100.000,–.
De subsidie wordt geweigerd indien de project
kosten inclusief de kosten van het integraal
advies minder zijn dan € 100.000,–.
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