
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 25 januari 2011,  
nr 2011-2347 tot bekendmaking van de 
Uitvoeringsregeling zon op het dak 
Noord-Holland 2011.
 
Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 25 januari 2011, onder nr. 16 het volgende 
besluit hebben genomen:

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene 
subsidieverordening Noord-Holland 2009;

besluiten vast te stellen: 

Uitvoeringsregeling zon op het dak Noord-
Holland 2011

Artikel 1
Subsidie wordt verstrekt voor de aanschaf en 
installatie van zonnepanelen op:
a  schoolgebouwen bestemd voor primair- en 

voortgezet onderwijs, of
b  gebouwen, in eigendom van een gemeente, 

die publiekstoegankelijk zijn.

Artikel 2
Subsidie wordt geweigerd indien:
a   de activiteit niet in Noord-Holland plaats 

vindt;
b   er op grond van deze uitvoeringsregeling 

voor de betreffende school of gebouw reeds 
subsidie is verstrekt;

c   de aanvrager gebruik maakt van de Algemene 
uitvoeringsregeling stimulering duurzame 
energieproductie.

Artikel 3
1  Een aanvraag voor subsidie voor activiteiten 

als bedoeld in artikel 1, onder a. is tijdig 
ingediend indien deze na 14 februari en voor 
31 mei door ons is ontvangen.

2  Een aanvraag voor subsidie voor activiteiten 
als bedoeld in artikel 1 onder b., is tijdig 
ingediend indien deze na 1 juni en voor  
15 september door ons is ontvangen.

3  Een aanvraag om vaststelling van de subsidie 
wordt ingediend binnen 13 weken na afloop 
van de activiteit.

4   Wij beslissen binnen 13 weken na ontvangst 
van de in het eerste, tweede en derde lid 
genoemde aanvragen. 

Artikel 4
1.  Aanvragen om subsidie worden behandeld op 

volgorde van ontvangst. 
  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.

2.  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag 
door ons worden ontvangen en door honore-
ring van deze aanvragen het subsidieplafond 
wordt overschreden, wordt de aanvraag met 
de laagste projectkosten als eerste in 
behande ling genomen.

Artikel 5
De aanvraag om subsidie wordt niet behandeld 
indien:
a  met de uitvoering van de activiteit is gestart 

voordat de aanvraag door ons is ontvangen;
b  de aanvraag buiten de in artikel 3 genoemde 

perioden is ontvangen.

Artikel 6
Het subsidieplafond bedraagt € 1.000.000,–.

Artikel 7
1  De subsidie bedraagt € 7.000,– voor de instal-

latie van zonnepanelen met een vermogen 
van minimaal 3,5 kilo Wattpiek tot 7 kilo 
Wattpiek.

2  De subsidie bedraagt € 14.000,- voor de instal-
latie van zonnepanelen met een vermogen 
van minimaal 7 kilo Wattpiek.
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3  Per aanvrager is maximaal 70 Kilo Wattpiek 
subsidiabel.

Artikel 8
De subsidie ontvanger is verplicht om:
a  een productiemeter op een zichtbare locatie 

in de school of in het gebouw te plaatsen;
b  de zonnepanelen binnen 9 maanden na ont-

vangst van de subsidiebeschikking op het dak 
geïnstalleerd te hebben;

c  de zonnepanelen minimaal 10 jaar in gebruik 
te houden;

Artikel 9
1  Deze regeling treedt in werking met ingang 

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

2  Deze regeling vervalt op 31 december 2011.
3  Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoe-

ringsregeling zon op het dak Noord-Holland 
2011.

Haarlem, 25 januari 2011.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.  

T. Kampstra, plv. provinciesecretaris.

Uitgegeven op 1 februari 2011.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

T. Kampstra, plv. provinciesecretaris.
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