
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 19 juni 2012,  
nr. 2012-28394 tot vaststelling van de 
‘Uitvoeringsregeling subsidie duurzame 
energie maatregelen bestaande bouw 
Noord-Holland 2012’.
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidiever
ordening NoordHolland 2011;

Besluiten vast te stellen: 

Uitvoeringsregeling subsidie duurzame 
energie maatregelen bestaande bouw Noord-
Holland 2012

Artikel 1
Subsidie kan worden verstrekt voor het verstrek
ken van subsidies aan inwoners voor het toe
passen van maatregelen, die zijn opgenomen in 
bijlage 1, in of op bestaande gebouwen.

Artikel 2
Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten en stads
delen namens een gemeente, die met gedeputeerde 
staten een energieakkoord hebben gesloten.

Artikel 3
Subsidies van minder dan € 5.000, worden niet 
verstrekt.

Artikel 4
Bij subsidies van minder dan € 10.000, gaat geen 
subsidieverlening aan de subsidievaststelling 
vooraf.  

Artikel 5
Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:
1  een begroting van de kosten van de activiteit;
2  een inhoudelijke beschrijving van de wijze 

van subsidieverstrekking;
3  een planning van de uitvoering van de activi

teit.

 

Artikel 6
1  Een aanvraag is tijdig ingediend indien de 

aanvraag uiterlijk 3 oktober 2012 is ont
vangen.

2  Aanvragen die na 3 oktober 2012 worden 
ontvangen, worden niet in behandeling 
genomen.

3  Gedeputeerde staten beslissen binnen  
13 weken na 3 oktober 2012.

4  Per gemeente of stadsdeel wordt één aanvraag 
om subsidie in behandeling genomen.

Artikel 7
1  Het subsidieplafond bedraagt € 4.000.000,
2  Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:
 a  voor iedere aanvraag die voor subsidie in 

aanmerking komt is € 10.000, beschik
baar vermeerderd met een gedeelte van 
het resterende deel van het subsidie
plafond;

 b  het resterende gedeelte van het subsidie
plafond wordt verdeeld op basis van het 
aantal inwoners van de aanvrager ten 
opzichte van het totaal aantal inwoners 
van alle aanvragers die voor subsidie in 
aanmerking komen.

Artikel 8
Subsidie wordt niet verstrekt voor:
a  de kosten van inzet van het ambtelijk appa

raat;
b  promotiekosten;
c  voorlichtingskosten.
 
Artikel 9
De subsidie bedraagt 15% van de subsidiabele 
kosten.

Artikel 10
De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit 
voor 1 december 2016 te hebben voltooid.

Artikel 11
1  Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie 

wordt uiterlijk 1 augustus van het jaar 
volgend op het jaar waarin de activiteit is 
voltooid, ingediend.
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2  Gedeputeerde staten stellen voor de aanvraag 
als bedoeld in het tweede lid een formulier 
vast. 

3  Gedeputeerde staten beslissen binnen  
13 weken na ontvangst van de aanvraag tot 
vaststelling van de subsidie.

Artikel 12
1  Deze regeling treedt inwerking met ingang 

van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad waarin zij is geplaatst;

2  Deze regeling vervalt op 1 juni 2013;
3  Deze regeling wordt aangehaald als 

Uitvoerings regeling subsidie duurzame 
energie maatregelen bestaande bouw  
NoordHolland 2012.

Haarlem, 19 juni 2012.

Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Toelichting Uitvoeringsregeling subsidie 
duurzame energie maatregelen bestaande 
bouw Noord-Holland 2012.

Gemeenten die met de provincie een energie
akkoord hebben gesloten kunnen een aanvraag 
indienen voor deze subsidieregeling. Doel van 
deze regeling is om burgers met een eigen woning 
te stimuleren om energiebesparende maatregelen 
te treffen aan deze woning. De gemeente is vrij 
in de wijze waarop zij deze subsidie aan burgers 
ten goede laat komen. De gemeente kan een rege
ling opzetten, maar kan er ook voor kiezen om 
één of verschillende projecten te ondersteunen. 
Belangrijk hierbij is dat burgers de subsidie ont
vangen danwel dat zij direct profiteren van de 
subsidie. Het doel is om energie te besparen en/of 
duurzame energie op te wekken. Het gaat hier 
dan om investeringen in fysieke maatregelen 
zoals isolatie, dubbelglas, zonnepanelen en 
dergelijke, zoals beschreven in bijlage 1 van deze 
regeling. 

Daarnaast mag de regeling worden ingezet om 
burgers te stimuleren om in duurzame energie
projecten te investeren. In dit geval is het niet 
noodzakelijk dat een burger deze energievoor
ziening op zijn eigen dak plaatst. Wel is het van 
belang dat deze burger (mede)eigenaar is van 
deze duurzame energievoorziening en voordeel 
heeft van deze duurzame energievoorziening. 

De kosten voor bijeenkomsten, communicatie 
materialen, onderzoeken, eigen personeel, 
ingehuurd personeel en dergelijke zijn in deze 
regeling niet subsidiabel (zie artikel 6). Een 
uitzondering hierop zijn de kosten voor bijvoor
beeld het installeren van maatregelen, indien de 
maatregelen door een bedrijf worden uitgevoerd. 

Er is per gemeente en stadsdeel een apart subsidie
plafond vastgesteld. De subsidie bedraagt 15% van 
de subsidiabele kosten. Dit houdt in dat de 
subsidieontvanger deze subsidie met 85% moet 
vermeerderen (dit kan door een eigen bijdrage en/
of door bijdragen van derden). 
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Bijlage 1 

Tabel: Overzicht subsidiabele maatregelen

Uitgegeven op 28 juni 2012.

Namens Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Nummer Maatregelen Criterium

Installatietechnisch

1 PV-systeem

2 Zonneboiler

3 LT-verwarming

4 (Combi)warmtepomp

5 Douchewater-WTW

Bouwkundig

6 Dakisolatie Rc ≥ 2,5 m2 K/W

7 Vloerisolatie Rc ≥ 2,5 m2 K/W

8 Spouwmuurisolatie Rc ≥ 1,3 m2 K/W

9 Paneelisolatie Rc ≥ 2,5 m2 K/W

10 Isolatie massieve muur Rc ≥ 2,5 m2 K/W

11 Doe-het-zelf-isolatie Rc ≥ 2,5 m2 K/W

12 HR++-glas U-glas ≤ 1,2 W/m2K of spouw 15 mm


