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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 17 november 2005, nr. 2005/54668
tot bekendmaking van de wijziging van de
Deelverordening subsidies duurzame-energiepakket Noord-Holland 2001-2008.

Haarlem, 14 november 2005.
Provinciale Staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 14 november 2005, onder nr. 7, het
volgende besluit hebben genomen:
Provinciale Staten van Noord-Holland;

overwegende dat de Deelverordening subsidies duurzame-energiepakket Noord-Holland 2001-2008 op een
onderdeel aangevuld dient te worden;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
gelet op artikel 145 van de Provinciewet en op artikel 4
van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland
1998;
besluiten:

vast te stellen de volgende wijziging van de Deelverordening subsidies duurzame-energiepakket NoordHolland 2001-2008.
Artikel I
Artikel 5, lid 2, onder a komt te luiden:
a
een techniek niet eerder dan drie jaar voor de
subsidieaanvraag op de markt is gekomen, tenzij
het energiebesparende isolatiemaatregelen in de
woningbouw betreft; en
Artikel II
Deze wijziging treedt in werking op de dag na die van
publicatie in het Provinciaal Blad.
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Mw. C.A. Peters, griffier.

Integrale tekst van de Deelverordening subsidies
duurzame-energiepakket Noord-Holland 2001-2008,
zoals die luidt na wijziging die provinciale staten
hebben vastgesteld op 14 november 2005, nr. 7.

Artikel 4
Vervallen.

Begripsomschrijvingen

Artikel 5

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
duurzame-energielijst: lijst met voor subsidie in
aanmerking komende activiteiten en de daaraan
gekoppelde maximale subsidie per activiteit;
b
prestatiekaart: overzicht van thema’s en doelstellingen, onderscheiden in een actief, voorlopend en innovatief niveau, zoals opgenomen in
de bijlage bij de Subsidieregeling BANS klimaatconvenant (Stct. 5-2-2002, nr. 25);
c
basispakket: pakket aan doelstellingen ter uitvoering van het gemeentelijk klimaatbeleid op
ten minste het actieve niveau, zoals opgenomen
in de Subsidieregeling BANS klimaatconvenant;
d
pluspakket: pakket aan doelstellingen ter uitvoering van het gemeentelijk klimaatbeleid op
een hoger niveau of op meerdere thema’s, zoals
opgenomen in de Subsidieregeling BANS klimaatconvenant;
e
basispakketovereenkomst: overeenkomst betreffende
de uitvoering van het basispakket tussen de aanvrager en de provincie Noord-Holland;
pluspakketovereenkomst:
overeenkomst betreffende
f
de uitvoering van het pluspakket tussen de aanvrager en de provincie Noord-Holland;
CO2-afspraak: overeenkomst betreffende de uitg
voering van de prestatiekaart op het niveau actief
tussen de aanvrager en de provincie NoordHolland;
techniek: installaties welke energie opwekken uit
h
hernieuwbare bronnen zoals zonlicht, zonwarmte,
waterkracht en wind.

lid 1
Gedeputeerde staten kunnen uitsluitend subsidie verstrekken voor activiteiten die zijn opgenomen in de
voor dat jaar geldende duurzame-energielijst.

Subsidiecriteria

lid 2
Een activiteit betreffende de plaatsing van technieken
kan uitsluitend voor subsidie in aanmerking komen
indien:
a
een techniek niet eerder dan drie jaar voor de
subsidieaanvraag op de markt is gekomen, tenzij
het energiebesparende isolatiemaatregelen in de
woningbouw betreft; en
b
binnen een jaar na subsidieverlening wordt aangevangen met de uitvoering van fysiek zichtbare
werkzaamheden die expliciet met de realisatie
van de activiteit samenhangen.
Weigeringsgronden
Artikel 6
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a
de uitvoering van de activiteit, waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen
voordat op die aanvraag is beslist;
b
de activiteit financieel niet haalbaar is;
c
de subsidie is aan te merken als individuele
bedrijfssteun;
d
de verwachte milieuresultaten van de activiteit
naar het oordeel van gedeputeerde staten te
gering zijn; of
e
de activiteiten niet worden uitgevoerd op het
grondgebied van de provincie.

Algemene bepalingen
Verdeling van het subsidieplafond
Artikel 2
Gedeputeerde staten stellen jaarlijks een duurzameenergielijst vast.
Doelgroep
Artikel 3
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Noord-Hollandse
gemeenten en stadsdelen die:
a
een subsidie hebben ontvangen op grond van de
Subsidieregeling BANS klimaatconvenant en een
basispakketovereenkomst dan wel een pluspakketovereenkomst hebben gesloten met de
provincie Noord-Holland; of
b
een CO2-afspraak hebben gesloten met de
provincie Noord-Holland.
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Artikel 7
Gedeputeerde staten verdelen de beschikbare bedragen
in de volgorde van ontvangst van de aanvragen.
Wanneer de aanvrager krachtens 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 dag waarop de aanvraag
is aangevuld.
Vorm van de subsidie
Artikel 8
lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie.
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lid 2
Een subsidie van meer dan € 2.500,– wordt verleend in
de vorm van een tekortsubsidie.
Berekening van de subsidie
Artikel 9
lid 1
De maximaal te verstrekken subsidie per activiteit is
opgenomen in de duurzame-energielijst.
lid 2
Indien voor de activiteit tevens subsidie wordt verstrekt
op grond van een andere provinciale regeling, dan
bedraagt de subsidie maximaal een zodanig percentage
van de subsidiabele kosten, dat het totaal van de
subsidies niet meer dan 50% van die kosten bedraagt.
lid 3
Indien voor de activiteit tevens een subsidie of bijdrage
door derden wordt verstrekt of indien daarop aanspraak bestaat, dan bedraagt de subsidie maximaal een
zodanig percentage van de subsidiabele kosten, dat het
totaal van de provinciale subsidie en de overige subsidies of bijdragen niet meer dan 75% van die kosten
bedraagt.

verplichtingen opleggen met betrekking tot de
volgende onderwerpen:
a
de wijze waarop, bij een activiteit waarvan de
uitvoeringsduur langer is dan een jaar, een
tussentijdse, schriftelijke rapportage van de stand
van zaken wordt overgelegd;
b
de vermelding, in geval van publiciteit, dat de
activiteit tot stand is gekomen met behulp van
middelen van de provincie Noord-Holland; en
c
dat een verslag als bedoeld in artikel 13 wordt
voorzien van een verklaring van een onafhankelijke registeraccountant of accountantadministratieconsulent.
Subsidievaststelling
Artikel 13
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 18, lid 1, van de
Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998
wordt een inhoudelijk en financieel verslag ingediend.
Slotbepalingen
Artikel 14
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van een of meer bepalingen van deze deelverordening.

lid 4
Onverminderd het bepaalde in lid 2 en lid 3 bedraagt
de subsidie per subsidieontvanger maximaal:
€ 115.000,– indien op grond van de Subsidiea
regeling BANS klimaatconvenant een subsidie is
ontvangen voor een basispakket;
€ 230.000,– indien op grond van de Subsidieb
regeling BANS klimaatconvenant een subsidie is
ontvangen voor een pluspakket;
c
€ 230.000,– indien uitsluitend op grond van een
CO2-afspraak uit deze deelverordening subsidie
is aangevraagd.

Artikel 15
Deze deelverordening treedt in werking een dag na de
datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij
is geplaatst.

Aanvraag om subsidie

Uitgegeven op 30 november 2005.

Artikel 10
Een aanvraag om subsidie wordt gedaan op een daartoe door gedeputeerde staten vastgesteld aanvraagformulier.
Voorschotten

Artikel 16
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening subsidies duurzame-energiepakket
Noord-Holland 2001-2008.
Artikel 17
Deze deelverordening vervalt op 31 december 2008.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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

Artikel 11
In afwijking van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 kunnen gedeputeerde
staten op grond van deze deelverordening geen voorschotten verlenen.
Verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 12
Gedeputeerde staten kunnen een subsidieontvanger
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Directie/sector: ...
Contactpersoon: ...
Categorie: algemeen verbindende voorschriften
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