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Op 15 oktober 2019 hebben wij de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-

Holland 2017 gewijzigd. Dit houdt verband met uw wens om VvE’s en particulieren te

ondersteunen die wel willen verduurzamen maar door financiële beperkingen daartoe minder of

niet in staat zijn. Deze wens kwam tot uiting tijdens de behandeling in de Staten van de begroting

2019. Bij voorjaarsnota 2019 heeft u daartoe een bedrag van € 2 miljoen toegevoegd aan de

hiervoor genoemde subsidieregeling.

In de regeling hebben wij nu een aparte paragraaf opgenomen specifiek voor particulieren; voor

VvE’s was in de regeling al een voorziening opgenomen (daarvan is het afgelopen jaar ook

daadwerkelijk gebruik gemaakt). Daarnaast hebben wij enkele praktische en redactionele

verbeteringen doorgevoerd in de regeling.

In de laatste maanden is overigens een groot aantal aanvragen binnen gekomen waardoor het

oorspronkelijke subsidieplafond van € 4,5 miljoen eerder bereikt is dan verwacht.

 

Om te borgen dat ook daadwerkelijk het door u gewenste bedrag ten goede komt aan de

beoogde doelgroep hebben wij deel-subsidieplafonds vastgesteld, rekening houdend met het feit

dat VvE’s al in ruime mate gebruik hebben gemaakt van de regeling. Die bevoegdheid hebben wij

op grond van artikel 5, lid 2 van de Asv, waarbij geldt dat daarvan mededeling wordt gedaan aan

uw Staten. 
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De besluiten tot wijziging van de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-

Holland 2017 en het instellen van deelsubsidieplafonds voor de Subsidieregeling lokale

initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 gaan hierbij.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

 

Bijlagen:

- besluit tot wijziging van de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017.

- besluit tot het instellen van deelsubsidieplafonds voor de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie

Zuid-Holland 2017.


