Regeling subsidie “Duurzaam wonen in Kennemerland”
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen,

•
•
•

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing;
gelet op artikel 1.5 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Velsen 2013 ingaande 5 april
2013;
gelet op het bepaalde in de beschikking met kenmerk 125305 d.d. 10 januari 2013 van de Provincie
Noord Holland inzake de verlening van subsidie voor het project Duurzaam wonen in Kennemerland op
grond van de Uitvoeringsregeling Duurzame Energie maatregelen bestaande bouw 2012;

besluit vast te stellen de volgende Regeling subsidie “Duurzaam wonen in Kennemerland”.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Doelstelling
De regeling betreft enkele bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn bij de subsidieverstrekking aan
eigenaar-bewoners van woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente Velsen voor het toepassen van
energiebesparende maatregelen in, op of aan bestaande woningen. De Provincie Noord-Holland heeft
hiervoor aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Velsen subsidiebudget beschikbaar
gesteld.
Artikel 2. Begripsbepalingen
1. Algemene subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening gemeente Velsen 2013;

2. Uitvoeringsregeling: Uitvoeringsregeling Duurzame Energie maatregelen bestaande bouw 2012 ;
3. Regeling: Regeling subsidie “Duurzaam wonen in Kennemerland”;
4. Eigenaar-bewoner: een natuurlijk persoon, niet zijnde een ondernemer, zijnde eigenaar volgens het
kadaster en bewoner van een woning, gelegen op het grondgebied van gemeente Velsen;
5. Maatregelen: energiebesparende of duurzame energie maatregelen zoals benoemd in Bijlage 1;

6. Toepassen van de maatregel: het (doen) installeren en in bedrijf stellen van de maatregel;
7. Aanschaf: verkrijging van eigendom krachtens een koopovereenkomst en levering;
8. Subsidiabele kosten: alle gerealiseerde direct noodzakelijke kosten, inclusief betaalde BTW, voor het
aanschaffen en toepassen van de maatregel, waaronder ook begrepen de kosten voor installatie (plaatsing)
van de maatregel, mits de installatie is/wordt uitgevoerd door een bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven bedrijf;

9. Bestaande woning: een woning die voor aanvang van het toepassen van de maatregel is opgeleverd aan de
eigenaar-bewoner;

10. Datum van binnenkomst: de datum waarop de aanvraag is geregistreerd in het postregistratiesysteem van
gemeente Velsen.
Artikel 3. Doelgroep
Subsidie op grond van de uitvoeringsregeling wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaar-bewoners van
bestaande woningen gelegen op het grondgebied van gemeente Velsen.
Artikel 4. Subsidiecriteria
1. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor het toepassen van de maatregelen genoemd in Bijlage 1;

2. De subsidie wordt uitsluitende verstrekt voor maatregelen die voldoen aan de criteria genoemd in Bijlage
1;
3. Aanschaf en toepassing van de maatregelen is gerealiseerd in de periode 1 januari 2014 tot en met 30
november 2016;
4. Subsidiabele kosten moeten uiterlijk 30 november 2016 volledig zijn betaald door de eigenaar-bewoner;

5. De maatregelen worden toegepast in of op een bestaande woning gelegen op het grondgebied van
gemeente Velsen, door de eigenaar-bewoner van bedoelde woning;
6. De toepassing van maatregelen met subsidiabele kosten lager dan € 1.500,00 inclusief BTW komt niet
voor subsidie in aanmerking;
7. Indien voor dezelfde maatregelen als waarvoor op grond van deze uitvoeringsregeling subsidie wordt
aangevraagd reeds op grond van een andere regeling subsidie is verstrekt wordt dit bedrag in mindering
gebracht op het bedrag waar de aanvrager op grond van deze uitvoeringsregeling recht op heeft;
8. Subsidie wordt slechts verstrekt indien en voor zover met facturen en betaalbewijzen wordt aangetoond
dat aanschaf en toepassing van de maatregelen heeft plaatsgevonden binnen de criteria van de
uitvoeringsregeling.
Artikel 5. Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.6 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidieaanvraag in
ieder geval geweigerd indien de maatregel, geheel dan wel gedeeltelijk, vóór 1 januari 2014 of ná 30
november 2016 is aangeschaft, betaald en/of toegepast.
Artikel 6. Subsidieplafond en verdeelwijze
1. Voor subsidieverstrekking op grond van de uitvoeringsregeling is van 1 januari 2014 tot en met 30
november 2016 ten hoogste € 99.668,00 beschikbaar;
2. Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:

a) Als bij het honoreren van alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen het subsidieplafond
wordt overschreden, worden subsidieaanvragen behandeld op volgorde van datum van binnenkomst.
b) Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze
aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de hoogste projectkosten als
eerste in behandeling genomen.
c) Wanneer de aanvrager vanwege ontbrekende informatie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet
bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst van
de aanvraag de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen.
3. De subsidie bedraagt maximaal 15% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 1.500,00 per
adres gedurende de looptijd van de uitvoeringsregeling.

Hoofdstuk 2. Procedurebepalingen
Artikel 7. Subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend schriftelijk ingediend worden in de periode vanaf de inwerkingtreding
van de regeling (gerelateerd aan het genomen collegebesluit) tot en met 30 november 2016;
Artikel 8. Aanvraag tot subsidievaststelling
1. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat ten minste:
a) Een ondertekend en naar waarheid volledig ingevuld aanvraagformulier subsidie Duurzaam wonen in
Kennemerland;
b) Gespecificeerde factuur of facturen met specificatie van:

I.Totale subsidiabele kosten;
II.Datum van toepassing van de maatregel;
c. Kopie(en) van bankafschriften waaruit blijkt dat de factuur/facturen volledig is/zijn betaald vóór 1
december 2016;
d. Specificatie van de toegepaste maatregel waaruit blijkt dat de toegepaste maatregel voldoet aan de criteria
genoemd in Bijlage 1, voor zover dit niet blijkt uit de factuur of facturen bedoeld onder b.;
2. De subsidie wordt vastgesteld op 15% van de gerealiseerde subsidiabele kosten met een maximum van €
1.500,00;

3. Er worden geen voorschotten verstrekt naar aanleiding van de subsidieverlening;
4. De subsidieontvanger informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over het voortijdig
beëindigen van of het aanbrengen van wijzigingen in de toe te passen maatregelen waarvoor de
subsidie is verleend;
5. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 13 weken na de ontvangst van de volledige subsidieaanvraag
besluit het college over de subsidieverlening;
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 4:46 Algemene wet bestuursrecht kan de subsidie lager of op nihil
worden vastgesteld als de toegepaste maatregelen niet voldoen aan de criteria genoemd in artikel 4.
Artikel 9. Betaling
1. De vastgestelde subsidie wordt binnen 4 weken na verzending van de beschikking tot vaststelling
uitbetaald aan de subsidieontvanger door overmaking naar het bank- of girorekeningnummer opgegeven
op het aanvraagformulier.

Hoofdstuk 3. Overige bepalingen
Artikel 10.
1. Over deze regeling wordt na vaststelling door het college mededeling gedaan in de Stadskrant. De
regeling wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd in de Publiekshal. Ook is de regeling digitaal te
raadplegen op www.Velsen.nl;
2. Deze regeling treedt inwerking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie;

3. Deze regeling vervalt op 1 december 2016;
4. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidies Duurzaam wonen in Kennemerland;
5. Deze regeling bevat 1 bijlage die deel uitmaakt van deze regeling.
Bijlage 1
Overzicht subsidiabele maatregelen
Dakisolatie
Rc ≥ 2,5 m2 K/W
Vloerisolatie
Rc ≥ 2,5 m2 K/W
Spouwmuurisolatie
Rc ≥ 1,3 m2 K/W
Isolatie massieve muur
Rc ≥ 2,5 m2 K/W
HR++-glas
U-glas ≤ 1,2 W/m2K of spouw 15 mm

