
 

VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
BESLUIT 

 
Registratienummer: 1249011 
 

 

D E  R A A D  V A N  D E  G E M E E N T E  B E E M S T E R ;  

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2015 nr. 1249011; 

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Beemster 2014; 

 

gelet op het bepaalde in de beschikking van 1 november 2013 met kenmerk: 208648 / 

266957 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake het project Duurzaamheid 

gemeente Beemster 2013-2016; 

 

B E S L U I T :  

 

 

Vast te stellen de Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen bestaande bouw 

voor particulieren Beemster 2016-2017.  

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten 

koopovereenkomst. 

b. Aanvrager: natuurlijk persoon die als eigenaar-bewoner van een woning, waaraan 

energie wordt geleverd een aanvraag heeft ingediend. 

c. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Beemster 2014. 

d. Bestaande bouw of woning: een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de eigenaar-

bewoner vóór een aanvraag is ingediend. 

e. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster; 

f. Recreatiewoning: een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat naar de aard en 

inrichting is bestemd voor recreatieve bewoning. 

g. Voorzieningen: installaties die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals 

zonwarmte, bodemwarmte. 

h. Maatregelen: maatregelen die de energievraag reduceren zoals isolatie, lage 

temperatuurverwarming en HR++-glas. 

 

Artikel 2. Doelgroep 

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt, indien wordt voldaan aan alle hierna genoemde 

voorwaarden: 

a. het moet gaan om de eigenaar-bewoner van een woning; 

b. de woning dient zich te bevinden in de gemeente Beemster; 



c. het dient te gaan om bestaande bouw of  woning; 

d. de uitvoering van de energiebesparende maatregelen mag niet zijn gestart voordat de 

subsidie is verleend; 

e. er niet voor soortgelijke activiteiten al subsidie is verleend; 

f. subsidie wordt alleen verstrekt voor de aanschaf van voorzieningen of maatregelen na 

het in werking treden van de onderhavige beleidsregels. 

 

Artikel 3. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de daadwerkelijk gemaakte kosten, inclusief BTW, 

voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van een voorziening of maatregel, zoals 

bedoeld in bijlage 1. 

 

Artikel 4. Berekening van de subsidie 

1. Het subsidiebedrag per voorziening of maatregel is een vast bedrag per maatregel tot 

maximaal 15% van de subsidiabele kosten, zoals genoemd in artikel 3. 

2. Per woning waarvoor een aanvraag, of meerdere aanvragen, voor subsidie op grond van 

deze verordening wordt ingediend, wordt maximaal € 1.000,- aan subsidie toegekend. 

 

Artikel 5. Aanvraag van de subsidie 

1. Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de 

voorzieningen of maatregelen, door middel van het door het college vastgestelde 

aanvraagformulier, zoals opgenomen in bijlage 2. Dit aanvraagformulier moet vergezeld 

zijn van een (kopie)offerte of koopovereenkomst, die als ontbindende voorwaarde mag 

kennen het niet verkrijgen van de onderhavige subsidie. 

2. a. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

b. Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met  

 (kopie)offerte of koopovereenkomst worden in behandeling genomen. 

c. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de 

 gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst 

 van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld. 

3. Aanvragen voor subsidie dienen uiterlijk op 31 maart 2017 door de gemeente Beemster 

te zijn ontvangen. 

 

Artikel 6. Verplichtingen aan de subsidie 

Aan de subsidiebeschikking kunnen in ieder geval de volgende verplichtingen worden 

verbonden: 

a. de maatregelen dienen binnen 5 maanden na de datum van de verlening van de subsidie 

te zijn uitgevoerd respectievelijk te zijn toegepast en betaald plus dat het 

vaststellingsformulier, zoals bedoeld in bijlage 3, binnen 13 weken na afloop van de 

gesubsidieerde activiteit is ontvangen;  

b. aangetoond dient te worden dat de voorziening aan de isolerende waarde (criterium) van 

de maatregel, zoals genoemd in bijlage 1 voldoet. Dit geldt voor de bouwkundige 

maatregelen genoemd onder de nummers 2.1 t/m 2.6 van bijlage 1; 

c. de aanvrager dient, voor aanvang van de werkzaamheden en hiermee voordat de 

subsidie in het kader van de onderhavige beleidsregels wordt vastgesteld, in het bezit te 

zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de plaatsing van 

de maatregelen.  

 

Artikel 7. Subsidieplafond 

Het subsidieplafond bedraagt € 45.000,- 



 

Artikel 8. Verdeling van het subsidieplafond 

1. Het subsidieplafond wordt onderverdeeld in een verhouding van 70 staat tot 30 voor 

subsidiabele voorzieningen of maatregelen zoals beschreven in bijlage 1: 

1 categorie bouwkundige maatregelen (70%); 

2 categorie installatietechnische maatregelen (30%). 

2. Indien de in het eerste lid genoemde onderverdeling per categorie afzonderlijk is bereikt, 

wordt voor deze betreffende categorie geen subsidie meer verstrekt. 

 

Artikel 9. Weigeringsgronden 

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd, indien: 

a. de maatregelen genoemd onder de nummers 2.1 t/m 2.6 in bijlage 1, worden toegepast 

op of in een uitbreiding van een bestaande woning; 

b. de aanvraag voor subsidie na 31 maart 2017 is ontvangen; 

c. er voor de - door de aanvrager in de aanvraag voor subsidie - genoemde voorzieningen 

vanuit een andere subsidieregeling en/of verordening van andere overheden of 

instellingen al subsidie is toegekend respectievelijk dit redelijkerwijs te verwachten is; 

d. er sprake is van een recreatiewoning; 

e. de subsidie wordt aangevraagd voor  voorzieningen of maatregelen zoals bedoeld in 

bijlage 1. 

 

Artikel 10. Vaststelling 

1. Het door het college vastgestelde vaststellingsformulier dient binnen 13 weken na afloop 

van de gesubsidieerde activiteit door het college te zijn ontvangen. 

2. Bij het vaststellingsformulier, zoals bedoeld in bijlage 3, dienen de facturen en 

betaalbewijzen te zijn bijgevoegd, zodat wordt aangetoond dat de voorzieningen 

daadwerkelijk binnen 5 maanden na de datum van de verlening van de subsidie zijn 

uitgevoerd respectievelijk zijn toegepast en betaald. 

3. Aangetoond dient te worden dat de voorzieningen of maatregelen daadwerkelijk zijn 

geïnstalleerd en voldoen aan de in bijlage 1 genoemde criteria. De aannemer- of 

installateur dient daartoe de verklaring, zoals bedoeld in bijlage 4, in te vullen. 

 

Artikel 11. Onvoorziene gevallen 

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet of toepassing daarvan niet 

overeenkomt met de bedoeling ervan, beslist het college. 

 

Artikel 12. Hardheidsclausule 

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de 

bepalingen in de verordening, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van 

overwegende aard zouden leiden. 

 

Artikel 13. Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op  de dag na die waarop zij is bekendgemaakt en vervalt 

met ingang van 1 december 2017. 

 

 

 

 

 

 



Artikel 14. Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening duurzame energie-

maatregelen bestaande bouw voor particulieren –Beemster 2016 – 2017. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad d.d. 19 januari 2016. 

 

 

 

 

 

 

A.J.M. van Beek  

voorzitter   

M. Timmerman 

griffier 

 


