
1/2

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-613921590 (DOS-2015-

0005387)

Contact

drs. E. Perdijk

070 - 441 84 31

e.perdijk@pzh.nl

Onderwerp:

Wijziging doelgroep subsidieregeling Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017

Advies:

1. Vast te stellen het wijzigingsbesluit met betrekking tot de aanpassing van de doelgroep 

voor de subsidieregeling “Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017”

2. Vast te stellen de brief aan PS over de aanpassing van de doelgroep voor de 

subsidieregeling “Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017”

3. Te bepalen dat het wijzigingsbesluit doelgroep “Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 

2017” wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel wijziging doelgroep 

subsidieregeling “Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017”

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
- 20170907 wijzigingsbesluit doelgroep subsidieregeling Asbest er af? Zon er op! 2017.docx
- GS-brief Wijzigingsbesluit doelgroep Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017.

- Publieksamenvatting wijzigingsbesluit doelgroep subsidieregeling Asbest er af? Zon er op! 2017

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: drs. E. Perdijk Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Ewijk - Hoevenaars, AM, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 24 oktober 2017 24 oktober 2017
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1 Toelichting voor het College

In artikel 3 van de regeling is opgenomen dat subsidie uitsluitend wordt verstrekt aan een 

privaatrechtelijke rechtspersoon. De beoogde doelgroep bestaat echter ook uit potentiële 

aanvragers zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak en vennootschap onder firma. 

Om te voorkomen dat subsidie aan aanvragers zonder rechtspersoonlijkheid moet worden 

geweigerd, wordt artikel 3 aangepast. Geregeld wordt dat subsidie niet wordt verstrekt aan 

publiekrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld provincie, gemeente, waterschap). 

Publiekrechtelijke rechtspersonen behoorden ook voor deze wijziging niet tot de beoogde 

doelgroep en vielen ook niet onder artikel 3. Natuurlijke personen en rechtsvormen zonder en met 

rechtspersoonlijkheid (privaatrechtelijk) vallen nu onder het nieuwe artikel 3. 

Het e-formulier en de gepubliceerde tekst van de regeling zal naar aanleiding van dit 

wijzigingsbesluit conform worden aangepast.

Tevens is de wettelijke term “Postadres” vervallen en veranderd in “adres”. Ook deze wijziging is 

in dit wijzigingsbesluit doorgevoerd.

Financieel en fiscaal kader:

-

Juridisch kader:

Wijziging is afgestemd met Kaderstelling & Control

2 Proces

Op 19 mei hebben GS de subsidieregeling “Asbest er af? Zon er op! 2017 vastgesteld. De 

minimumeis van 75 kWp is na interventie van de commissie DO aangepast naar 40 kWp. Dat 

besluit hebben GS op 27 juni genomen. Na vaststelling van het subsidieplafond tijdens de 

behandeling van de voorjaarsnota in Provinciale Staten is de regeling gepubliceerd.

Naar aanleiding van het feit dat een aantal agrariërs die wel tot de doelgroep zouden moeten 

behoren geen subsidie aan konden vragen omdat zij geen privaatrechtelijke rechtspersonen zijn, 

is het noodzakelijk de geformuleerde doelgroep in artikel 3 van de regeling aan te passen.

3 Communicatiestrategie

De volgende communicatie-uitingen zullen plaatsvinden:

 Plaatsing in het Provinciaal Blad.

 plaatsing op provinciale website en energieagendazuidholland.nl.

 tweeten vanuit @Zuid-Holland.
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