
INTENTIEVERKLARING

Betreffende de aanvraag en besteding van een Elena-subsidie van de EU, t.b.v. de voorbereiding van de

verduurzaming van de wijk ……… in de gemeente ……… in samenwerking met diverse andere gemeenten

en de Provincie Zuid Holland.

Gemeente en de Provincie hebben de intentie om wijken te verduurzamen en aardgasvrij te maken. De

voorbereiding daarvan vraagt veel inzet en onderzoek, zoals het geven van voorlichting, het verwerven van

draagvlak, het opstellen van een kosten en baten overzicht, het regelen van de financiering, de technische

uitwerking en het doen van een uitvraag voor de uitvoeringswerkzaamheden.

De EU stimuleert deze verduurzaming door een Elena subsidiefonds, waarbij 90% van de

voorbereidingskosten worden gesubsidieerd onder bepaalde voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarden zijn dat binnen 3 jaar na de verstrekking van de subsidie er

investeringsopdrachten tot uitvoering komen ter grootte van 20x het subsidiebedrag, dat er een eigen

bijdrage zal zijn van 10% van de voorbereidingskosten en dat er een minimale investering zal zijn van €30

miljoen.

Afgesproken is om deze subsidie aan te vragen in combinatie met meerdere gemeenten waarbij de

Provincie Zuid Holland zal faciliteren en optreden als penvoerder. Het voornemen is dat bij toekenning van

de subsidie, de provincie het programma management op zich zal nemen. De samenwerkingsafspraken

zullen worden vastgelegd in een Uitvoeringsovereenkomst nadat de subsidie is verstrekt. Hierin staan alle

randvoorwaarden gebaseerd op het contract wat de Europese Investeringsbank (EIB) aangaat met de PZH.

Aangezien de Elena subsidie kansen biedt om de verduurzaming van de wijken sneller en professioneel

aan te pakken, willen genoemde partijen deze mogelijkheid benutten door de aanvraag voor eind 2019 in te

dienen. Uit de voorbereidende gesprekken met de EIB is gebleken dat er een reële kans is om voor deze

subsidie in aanmerking te komen door met 10 gemeenten wijkplannen in te dienen.

De gemeente ……… en de provincie hebben de intentie om z.s.m. na de toekenning van de subsidie de

voorbereidende werkzaamheden te intensiveren, daarvoor capaciteit ter beschikking te stellen zodat de

investeringen op tijd worden gestart.

Aldus overeengekomen te ………… op …-…-2020,

namens de gemeente ……………………, vertegenwoordigd door de wethouder ……….

namens de provincie Zuid Holland, vertegenwoordigd door de gedeputeerde B. Potjer …………….


