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Geachte Statenleden, 

 

Middels deze brief brengen we u op de hoogte van de vastgestelde deelplafonds voor de

subsidieregeling Lokale initiatieven in energietransitie Zuid-Holland 2017 voor de periode 2020.

Op 9 juni 2020 zijn op grond van de bevoegdheid uit artikel 5, lid 2 van de Asv deel-

subsidieplafonds vastgesteld voor de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-

Holland 2017. Op grond van hetzelfde artikel doen wij met deze brief daarvan mededeling aan uw

Staten.

 

Voor de periode 2020-2023 is er jaarlijks €500.000,- beschikbaar voor de subsidieregeling. In de

tweede helft van 2020 evalueren wij het beleid rondom lokale initiatieven inclusief deze regeling.

Zo nodig stellen wij in het laatste kwartaal 2020 of het eerste kwartaal 2021 aan uw Staten een

wijziging van beleid en de regeling voor. Daarbij houden wij ook rekening met de extra

uitdagingen waar de lokale initiatieven op energiegebied in verband met Corona voor staan.

Omdat we vooruitlopend op deze evaluatie wel een aantal ontwikkelen zien die al in 2020

relevant zijn, hebben wij voor de resterende maanden van 2020 een aantal tijdelijke wijzigingen

besloten:   

1 . In overeenstemming met de vraag uit Provinciale Staten om aandacht te hebben voor de

lagere inkomensgroepen, zijn wij een pilot gestart om specifiek voor deze inwoners 75%

van de energiebesparende maatregelen en 100% van een energiescan te vergoeden.

Daarbij geldt een grens van een WOZ-waarde van maximaal €200.000,- of een huurprijs

van maximaal €900,- per maand. Om te waarborgen dat de subsidieregeling ten goede

komt aan deze huishoudens is een deelplafond van €100.000,- vastgesteld voor

paragraaf 4 voor 2020, Energiebesparende maatregelen voor huishoudens

(microsubsidies). Wij hebben deze pilot ook aangegrepen om te oefenen met het digitaal

verlenen van subsidie in het kader van transparante en open provincie. Hierdoor wordt

de subsidieaanvraag digitaal ingevuld door de aanvrager en digitaal door de provincie

verwerkt. Dit resulteert in het snel verlenen van de subsidie. 
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2. Wij blijven woningbouwcorporaties en verenigingen (Verenging van Eigenaren en

sportclubs) ondersteunen tijdens de voorbereidingsfase van plannen die gericht zijn op

het besparen van energie, het opwekken van duurzame energie of anderszins het

terugdringen van de CO2-uitstoot. Andere overheden zijn ook aan de slag gegaan met

het ondersteunen van woningbouwcorporaties en verengingen. Hierdoor zijn er nu goede

leningsvoorwaarden en subsidiemogelijkheden die deze organisatie helpen bij het

realiseren van energiebesparende maatregelen of het opwekken van duurzame energie.

Onze subsidieregeling voegt daarom weinig toe wanneer deze projecten in de

realisatiefase zitten. Hierom wordt artikel 19 van paragraaf 4, subsidiabele activiteiten en

prestatie in de realisatiefase voor woningbouwcorporaties en verenigingen (VvE’s en

sportclubs) op €0,- gezet voor de periode 2020. 

 

Hierdoor is er in 2020 €400.000,- beschikbaar om lokale initiatieven te ondersteunen in de

ontwikkelings- en realisatiefase en woningbouwcorporaties en verenigingen te ondersteunen

tijdens de ontwikkelingsfase. De overige €100.000,- van het subsidiebudget van 2020 komt door

de vastgestelde deelplafonds ten goede aan particulieren die energiemaatregelen uitvoeren in

hun woning. 

 

Het besluit tot het instellen van deelsubsidieplafonds voor de Subsidieregeling lokale initiatieven

energietransitie Zuid-Holland 2017 gaat hierbij.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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

  


