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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-741485361 
DOS-2015-0005387

Onderwerp

Vaststelling deelplafonds Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017

voor de periode 2020

 
Advies

1 . Vast te stellen de volgende deelsubsidieplafonds voor de Subsidieregeling lokale initiatieven

energietransitie Zuid-Holland 2017 voor 2020;

a. Vast te stellen een deelplafond van €100.000,- voor paragraaf 4 voor 2020,

Energiebesparende maatregelen voor huishoudens (microsubsidie);

b. Vast te stellen een deelplafond van €0,- voor paragraaf 3 voor 2020, Subsidie

woningbouwcorporatie of vereniging - artikel 19, Subsidiabele activiteiten en

prestatie, realisatiefase.

2. Te bepalen dat de vaststelling van deelsubsidieplafonds voor de Subsidieregeling lokale

initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 in het Provinciaal Blad worden gepubliceerd.

3. Vast te stellen de brief aan PS over de vastgestelde deelplafonds voor de Subsidieregeling

lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 voor 2020.  

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de nieuwe deelplafonds voor

de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
- GS-brief aan PS: Vaststelling deelplafonds Subsidieregeling lokale initiatieven

energietransitie Zuid-Holland 2017 voor de periode 2020 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 9 juni 2020 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Korte voorgeschiedenis 

In 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 was een van de instrumenten ter uitvoering van de

Energie-agenda, onderdeel ‘Samen aan de slag’. Het betrekken en de participatie van inwoners

en maatschappelijke partijen in een vroeg stadium in de energietransitie is ook weer een van de

speerpunten het uitvoeringsprogramma ‘Schone Energie voor Iedereen’ (2020-2023). Voor de

coalitieperiode 2020-2023 is opnieuw € 2mln ter beschikking gesteld voor de Subsidieregeling

lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017. 

 

Inhoud van de Subsidieregeling Lokale initiatieven in de energietransitie 

De regeling is laagdrempelig en vooral gericht op de voorbereidingsfase van een project door

samenwerkende partijen/initiatiefnemers, bijv. lokale coöperaties e.d. De regeling biedt de

mogelijkheid om projecten op een professionele manier voor te bereiden door bijv. het vergoeden

van technische onderzoeken en de inhuur van deskundigheid in de risicovolle voorfase van

energieprojecten. Ook de realisatiefase wordt ondersteund. Zo kunnen verenigingen en

woningcorporaties voor de realisatie van een duurzaamheidsproject subsidie krijgen (max 10%

van de werkelijke kosten van verduurzamingsmaatregelen). Veel sportclubs hebben bijvoorbeeld

gebruik van deze mogelijkheid gemaakt om er LED-verlichting mee te financieren.

In september 2019 is besloten via deze regeling ook VvE’s (Vereniging van Eigenaren) en

particulieren te ondersteunen die wel willen verduurzamen maar door financiële beperkingen

daartoe minder of niet in staat zijn. Daarvoor werd €2mln euro extra beschikbaar gesteld. Hier is

veelvuldig gebruik van gemaakt door de VvE’s bij het verwezenlijken van hun

verduurzamingsplannen. 

 

Onderbouwing voor het vaststellen van nieuwe deelplafonds  

Voor de periode 2020-2023 is er jaarlijks €500.000,- beschikbaar. In de tweede helft van 2020

evalueren wij het beleid rondom lokale initiatieven inclusief deze regeling. Het realiseren van

energiebesparende maatregelen wordt echter steeds gemakkelijker. De te nemen maatregelen

worden steeds goedkoper en meer rendabel en er zijn in toenemende maten mogelijkheden om

hiervoor subsidie aan te vragen. Het Rijk stelt bijvoorbeeld via gemeenten de RRE (Regeling

Reductie Energiegebruik) beschikbaar. Omdat deze subsidieregelingen in veel gevallen niet

beschikbaar zijn voor lagere inkomensgroepen, biedt de provincie Zuid-Holland de mogelijkheid

aan om 75% van de energiebesparende maatregelen en 100% van een energiescan te

vergoeden voor huishoudens met 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 adviseren wij een deelplafond van €100.000,- vast te stellen voor paragraaf 4

voor 2020, Energiebesparende maatregelen voor huishoudens (microsubsidies). 

 

Daarnaast adviseren wij om artikel 19 van paragraaf 4, subsidiabele activiteiten en prestatie in de
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realisatiefase voor woningbouwcorporaties en verengingen op €0,- vast te stellen voor de periode

2020, aangezien de leningsvoorwaarden bij landelijke fondsen inmiddels zo zijn aangepast dat

onze bijdrage in de realisatie niet meer nodig is. In aanloop naar volgend jaar willen we dan

weloverwogen besluiten of het subsidiëren van bijvoorbeeld zonnepanelen voor VvE’s past bij de

rol van de provincie en zo ja, onder welke voorwaarden.

 

Hierdoor blijft uit het budget in 2020 van €400.000,- beschikbaar om lokale initiatieven te

ondersteunen in de ontwikkelings- en realisatiefase en woningbouwcorporaties en verenigingen te

ondersteunen tijdens de ontwikkelingsfase. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 2.000.000,-

Programma   : Programma 3 - Schone energie voor iedereen

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s.

 

Juridisch kader

In de begrotingswijziging 2020 is door de Provinciale Staten op 23 april 2020 een subsidieplafond

ingesteld van €2.000.000,- jaarlijks €500.000,-. Dekking ten laste van de Algemene reserve.

De genoemde adviezen met betrekking tot de deelplafonds hebben consequenties hoe de

beschikbare €500.000,- in 2020 wordt verdeeld over de verschillende paragrafen van de

subsidieregeling lokale initiatieven.  

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De regeling is voorjaar 2017 opgesteld en voorjaar 2018 geactualiseerd. Bij de

begrotingsbehandeling 2019 hebben PS aandacht gevraagd voor VvE’s en particulieren die wel

willen verduurzamen maar door financiële beperkingen daartoe minder of niet in staat zijn. Onder

meer hiervoor werd € 2mln  euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag is begin juli 2019 bij

Voorjaarsnota formeel gekoppeld aan deze subsidieregeling. In september 2019 is besloten via

deze regeling ook VvE’s (Vereniging van Eigenaren) en particulieren te ondersteunen die wel

willen verduurzamen maar door financiële beperkingen daartoe minder of niet in staat zijn.

Daarvoor werd €2mln euro extra beschikbaar gesteld. Via de 1 e begrotingswijziging 2020 voor de

periode 2020-2023 is vastgesteld dat er jaarlijks €500.000,- wordt toegevoegd aan de

subsidieregeling lokale initiatieven in de energietransitie.

 

3 Proces

 

De Subsidieregeling Lokale initiatieven in de energietransitie Zuid-Holland 2017 wordt in 2020

ongewijzigd voortgezet. Parallel wordt er gewerkt aan een evaluatie van de subsidieregeling,

waarbij gezocht wordt naar de toegevoegde waarde van deze regeling in energietransitie van

Zuid-Holland in de context van een omgeving waarin subsidieregelingen, kosten van maatregelen

en beschikbaarheid van kennis steeds veranderen. Bestaande lokale initiatieven en andere

regionale stakeholders worden betrokken bij deze evaluatie. Daarnaast focust de evaluatie zich

op de interne processen van deze regeling en hoe we deze kunnen optimaliseren. Op basis van

deze evaluatie wordt een advies opgesteld voor het herzien van de subsidieregeling lokale

initiatieven om in de periode 2021 -2023 effectief bij te dragen aan de energietransitie in Zuid-
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Holland.

 

4 Participatie

 

Deze regeling is tot stand gekomen na een uitgebreide ronde langs de gebruikers van de

bestaande regeling en de potentiële doelgroepen. Er is gesproken met en geluisterd naar

woningbouwcorporaties, VvE’s, adviseurs, bouwloketten, bewoners en andere stakeholders. De

uitdaging op dit terrein ligt tussen enerzijds de urgentie van de energietransitie en anderzijds

voldoende tijd nemen en betaalbaarheid bevorderen om mensen mee te krijgen. In 2020 wordt

een evaluatie uitgevoerd naar het nut en de noodzaak van de subsidieregeling en hoe deze vanaf

2021 nog effectiever kan zijn om de energietransitie in Zuid-Holland te stimuleren. Bestaande

lokale initiatieven en andere regionale stakeholders worden betrokken bij deze evaluatie.

 

5 Communicatiestrategie

Via een informerende brief worden de Provinciale Staten op de hoogte gebracht van de

vastgestelde deelsubsidieplafonds voor de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie

Zuid-Holland 2017. De nieuwe deelsubsidieplafonds worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

De regeling zal opnieuw onder de aandacht worden gebracht van lokale organisaties en

initiatieven. In overleg met een communicatieadviseur zullen ook andere communicatie-

activiteiten worden voorbereid, zoals de externe nieuwsbrief. 

 


