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Onderwerp
Wijziging Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017
Publiekssamenvatting
Met de subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 stimuleert de
provincie lokale maatschappelijke initiatieven om aan de slag te gaan met energie-transitie. De
regeling maakt het mogelijk om projecten op een professionele manier voor te bereiden door de
inhuur van deskundigheid. In de realisatiefase is subsidie beperkt tot bepaalde onrendabele
kosten bij de aansluiting op een warmtenet.
Gedeputeerde Staten hebben de regeling nu aangepast. De doelgroep is verruimd en de
subsidiemogelijkheden zijn vergroot. Speciaal voor verenigingen en woningbouwcoöperaties is
subsidie mogelijk van 10% van de totale investeringskosten.
Advies
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling lokale initiatieven

energietransitie Zuid-Holland 2017;
2. te bepalen dat dit wijzigingsbesluit in het Provinciaal Blad wordt gepubliceerd;
3. vast te stellen de Publiekssamenvatting over wijziging van de Subsidieregeling lokale
initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017.
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
Bijlagen
Wijzigingsbesluit subsidieregeling lokale initiatieven energie-transitie 2017
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1 Toelichting voor het College
April 2017 is de subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 in werking
getreden. Hiermee stimuleert de provincie lokale maatschappelijke initiatieven om aan de slag te
gaan met energie-transitie. Het is een van de instrumenten ter uitvoering van de Energie-agenda,
onderdeel ‘Samen aan de slag’.
De regeling is laagdrempelig en vooral gericht op de voorbereidingsfase van een project. Hij
biedt de mogelijkheid om concrete projecten op een professionele manier voor te bereiden door
de inhuur van deskundigheid. In de realisatiefase is subsidie (tot nu toe) beperkt tot specifieke
onrendabele kostensoorten bij de aansluiting op een warmtenet.
Voor de wijziging zijn 2 aanleidingen:
a. de intensiveringsimpuls door PS eind 2017;
b. verbeterpunten ahv de in de praktijk opgedane ervaringen.
Ad a, intensiveringsimpuls.
In de regeling 2018 zijn de volgende aspecten verwerkt.
- de doelgroep is iets verruimd en de aanvraagvereisten voor verenigingen en
woningbouwcorporaties zijn versoepeld. Daarmee worden ook bijv. huurders van sociale
woningen bereikt.
- eigen organisatiekosten van aanvragers waren tot nu toe uitgesloten als subsidiabele kosten;
dat wordt nu wel mogelijk (tot max € 60,-- per uur).
- de mogelijkheden voor subsidie in de realisatiefase zijn uitgebreid: de projectbegeleiding tijdens
de uitvoeringsfase en het gasloos maken van gebouwen worden nu subsidiabel.
- verenigingen en woningbouwcoöperaties kunnen 10% investeringssubsidie aanvragen (en dus
niet alleen voor onrendabele kosten).
Het maximum subsidiebedrag blijft € 75.000,--. Omdat er extra middelen beschikbaar zijn gesteld
en de huidige regeling tot eind 2019 loopt wordt de werkingsduur van de regeling met 2 jaar
verlengd tot eind 2021.
Ad b, praktische verbeterpunten.
Hoofdlijnen hiervan zijn:
- verbeterde leesbaarheid,
- aangescherpte definities en
- vereenvoudiging subsidievereisten en criteria.
Belangrijke aanscherping betreft het uitsluiten van biomassa als bron voor duurzame energie bij
subsidie-aanvragen.

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW
Programma
Financiële risico’s

: € 4.500.000,-: Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend, doel 3-2
: Er zijn geen financiële risico’s.

2/4

PZH-2018-640526836 dd. 13-03-2018

Bij de vaststelling van de regeling was een bedrag uit de investeringsimpuls beschikbaar van 2
mln voor de jaren 2017-2019. Bij najaarsnota 2017 is dit in 3 tranches verdeeld.
N.a.v. moties moties 715/720/728 is voor “Energietransitie gebouwde omgeving en glastuinbouw”
in de begroting 2018 € 8 mln aan “Extra ambities” opgenomen. Dit is bij begroting 2018 budgettair
verwerkt over de jaren 2018-2020, respectievelijk € 2.7 - € 2.6 - € 2.6. Hiervan is € 2.5 mln
bestemd voor de subsidieregeling lokale initiatieven.
Het subsidieplafond voor deze regeling is destijds vastgesteld op € 2 mln. De verhoging van € 2,5
mln moet hier nog aan worden toegevoegd (besluitvorming hierover wordt voorgelegd in de
Voorjaarsnota 2018).
Juridisch kader
Er wordt een subsidieregeling gewijzigd. Dat is een bevoegdheid van GS, waarbij PS een
subsidieplafond kunnen vaststellen. Dat laatste wordt voorgesteld in de Voorjaarsnota 2018.
Voor deze regeling is een risicoanalyse uitgevoerd om Misbruik en Oneigenlijk (M&O-beleid)
gebruik te voorkomen. Deze risicoanalyse is bepalend voor het aantal steekproefsgewijze
controles, die zullen worden uitgevoerd nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. Hierbij
wordt uitgegaan van de drie standaardarrangementen voor verlening en vaststelling van
subsidies, waarbij de hoogte van het subsidiebedrag het arrangement bepaalt. Bij deze regeling is
sprake van 2 arrangementen te weten:
Arrangement

Hoogte subsidiebedrag

1

tot € 25.000,-

direct vaststellen of desgevraagd
verantwoording over de prestatie

2

Vanaf € 25.000,- tot
€ 125.000,-

verantwoording over de
prestaties

De arrangementen onderscheiden zich van elkaar door de voorwaarden en verplichtingen die
worden gesteld aan de uitvoering en verantwoording van de subsidie. Hoe lager het
subsidiebedrag hoe minder verantwoordingseisen er worden gesteld en hoe eenvoudiger de
uitvoering is.
Deze regeling valt onder het eerste en tweede arrangement en heeft een midden risicoprofiel. Het
aantal uit te voeren steekproeven is direct gekoppeld aan dit risicoprofiel. Als beheersmaatregel is
in de regeling opgenomen dat een aanvraag vóóraf met de provincie moet worden besproken.
Arrangement 3 doet zich in deze regeling niet voor omdat het subsidiebedrag niet hoger kan zijn
dan € 125.000,De risico’s op staatssteun worden als gering ingeschat, mede gezien de aard van de te
subsidiëren activiteiten en de omvang van het maximale subsidiebedrag. Eventueel kan worden
teruggegrepen op de ‘de minimisregeling’ van € 200.000,- voor zover aan de voorwaarden ter
zake is voldaan. Bij de concrete uitvoering zal waar nodig getoetst worden op het
staatssteunaspect.

3/4

PZH-2018-640526836 dd. 13-03-2018

2 Proces
De subsidieregeling is aangepast aan de investeringsimpuls van PS eind 2017. Verder zijn
verbeterpunten uit de dagelijkse uitvoeringspraktijk aangebracht, a.h.v. eigen ervaringen maar
ook signalen uit veld van lokale energie-initiatieven.

3 Communicatiestrategie
De gewijzigde regeling wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
De regeling zal opnieuw onder de aandacht worden gebracht van lokale organisaties en
initiatieven. In overleg met communicatie-adviseur zullen ook andere communicatie-activiteiten
worden voorbereid.
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