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1. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de regeling per eind maart 2018? 
 

De belangrijkste veranderingen zijn: 

- de doelgroep is iets verruimd; 

- 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; deze zijn nu wel subsidiabel tot max € 60,-- per uur.  

 

Verder zijn de mogelijkheden voor subsidie in de realisatiefase uitgebreid: 

- de projectbegeleiding tijdens de uitvoeringsfase en het gasloos maken van gebouwen zijn 

nu subsidiabel.  

- verenigingen en woningbouwcoöperaties kunnen 10% investeringssubsidie aanvragen (en 

dus niet alleen voor onrendabele kosten). 

 

Biomassa als bron voor duurzame energie is uitgesloten van subsidie. 

De werkingsduur van de regeling is verlengd tot eind 2021. 
 

2.  Hoe tonen wij aan dat we samenwerken en cofinanciering ontvangen? Is een 
intentieovereenkomst nodig of voldoet een ondertekende brief?  
 
Wij hebben een formeel stuk nodig, zodat wij dat als provincie kunnen toetsen. Dit mag 
zowel een brief zijn als een samenwerkingsovereenkomst. Als daaruit maar blijkt dat er ook 
wederzijds afdwingbare rechten en verplichtingen worden aangegaan. 

 
3. Is het gewenst als bijvoorbeeld geïnteresseerde burgers voor een zonnedak meetekenen 

voor steunverklaringen, omdat hier maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid uit blijkt? 
Zo ja, lopen zij dan risico voor wat betreft de 50% cofinanciering?  
 
Natuurlijke personen kunnen geen participant zijn en daardoor ook geen risico dragen.  Het 
laten tekenen van deze burgers laat wel de brede steun zien, maar is geen aanvraagvereiste. 
Als deze burgers zich verenigen in bijvoorbeeld een coöperatie, dan kan de coöperatie wel 
participant zijn.  

 
4. Stel: een coöperatie heeft 4 daken in ontwikkeling waarvan eventueel 1 of 2 daken 

gerealiseerd worden. Van tevoren weet men nog niet welk dak gerealiseerd wordt,  
daarom is de aanvraag voor alle 4.  
 
Het is mogelijk om dit in één aanvraag te doen om de administratieve last te verlagen. 
Voorwaarde is dat de subsidiabele activiteit en de kosten concreet gemaakt kunnen worden. 
Het zou in theorie zelfs zo kunnen zijn dat geen enkel dak wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld 
als naderhand blijkt dat geen enkel dak geschikt is om zonnepanelen op te zetten). 

 

5. Als de subsidie beschikt is, is het dan mogelijk om direct een voorschot aan te vragen?  

 

a) Bij subsidies vanaf € 25.000 is een voorschot van 80% mogelijk, onder omstandigheden 

100%.  



b) Subsidies onder € 25.000,- worden meteen vastgesteld en uitbetaald. De provincie 

controleert deze projecten steekproefsgewijs.  
 

6. Is de 10% van de hele investering uit artikel 7, lid 2 inclusief projectmanagement en 
onderzoeken?  
 
Ja, voorbereidingskosten van het project zijn een noodzakelijk onderdeel van de totale 
kosten maar mogen in verhouding niet te hoog zijn. 

 
7. In artikel 14c van de subsidieregeling staat 2 respectievelijk 5 jaar voor realisatie. Hoe 

moeten we dit interpreteren?  
 
Wij kijken naar de concreet te subsidiëren activiteiten. Hiermee bedoelen we de 
voorbereidingsactiviteiten en daar staan 2 jaar voor.  
Alleen voor warmteprojecten maken we een uitzondering met een termijn van maximaal 5 
jaar, voor zover het hier niet alleen gaat om subsidie voor de voorbereiding maar ook voor 
de realisatie. 

 

8. Situatieschets: Het project kent verschillende participanten. De voorbereiding (inhuur, 

advies etc) door derden gebeurt deels (50%) op no-cure no-pay basis. Dat betekent dus dat 

deze participanten het restant pas betaald krijgen, wanneer het project ook daadwerkelijk 

gerealiseerd wordt en wel uit de bijdragen van de deelnemers aan de coöperatie.  

Bij het niet doorgaan van het project betekent dit dus dat de participanten slechts 50% 

betalen van de voorbereidingskosten en dus eigenlijk maar recht hebben op 50% aan 

subsidie van deze kosten.  

 

De provincie vraagt bij subsidies onder € 125.000,- geen financiële verantwoording.  

Echter, in geval van een situatie waarbij de begroting vooraf moeilijk te bepalen is, biedt de 

algemene subsidieverordening (Asv) een mogelijkheid (art.  17 Asv). In zo’n geval vraagt de 

provincie bij wijze van uitzondering aan de subsidieaanvrager om achteraf te verantwoorden 

met een verklaring van werkelijke kosten en opbrengsten (art. 17 Asv). De provincie stelt dan 

ook achteraf de subsidie vast op 50% van de werkelijke kosten. Dus mochten de kosten lager 

uitvallen, dan krijgt de aanvrager op basis hiervan ook een lagere subsidie. 

 

 


