
 1 van 2 
 

 

VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
VOORSTEL 

 
Registratienummer: 1249011 

Bijlage(n) 3 
Onderwerp Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen 

bestaande bouw voor particulieren 2016-2017 
 

Middenbeemster, 15 december 2015 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

De provincie Noord-Holland heeft eind 2013 een bedrag van € 20.927,- aan Beemster 

beschikbaar gesteld om duurzaam bouwen en renoveren in Beemster te stimuleren. Hiervoor 

is tussen de provincie Noord-Holland en Beemster een energieakkoord gesloten, als 

voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Beemster heeft besloten de 

subsidie in te zetten om de verduurzaming van de particuliere (bestaande) woningvoorraad 

een impuls te geven. Dit door het invoeren van een subsidieregeling duurzame 

energiemaatregelen voor de bestaande bouw. Tevens is met het vaststellen van het 

Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2015 – 2018 door de raad op 29 september 2015 besloten 

een extra bedrag van € 25.000,- uit eigen middelen te reserveren voor deze 

subsidieregeling. Totaal is dus € 45.000,- beschikbaar. Om de subsidieregeling in te kunnen 

voeren, dient de raad hiervoor een subsidieverordening vast te stellen.   

 

Oplossingsrichting 

Om de subsidieregeling in te kunnen voeren is een subsidieverordening duurzame 

energiemaatregelen bestaande bouw voor particulieren Beemster 2016 – 2017 opgesteld. 

De subsidieverordening, samen met de bijlagen en de aanvraag- en verantwoordings-

formulieren, vormen de spelregels en randvoorwaarden voor het kunnen aanvragen en 

verkrijgen van subsidie voor energiemaatregelen ten behoeve van bestaande (particulieren) 

woningen in Beemster. 

Bij de ‘Uitvoeringsregeling subsidie duurzame energiemaatregelen bestaande bouw Noord-

Holland 2012’ van de provincie Noord-Holland is een overzicht van subsidiabele 

energiemaatregelen opgenomen.  

 

Voor de onderstaande duurzame energiemaatregelen kan in Beemster subsidie 

aangevraagd worden: 

  Installatietechnisch  Bouwkundig 

  - PV-systeem   - Dakisolatie 

  - Zonneboiler   - Vloerisolatie 

  - LT-verwarming   - Spouwmuurisolatie 

  - (combi)-warmtepomp - Paneelisolatie 

  - Douchewater - wtw  - Isolatie massieve muur 

     - HR++ glas  
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Meetbare doelstelling 

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie dient een aanvraag- en (na toepassen 

van de maatregelen) een vaststellingsformulier ingevuld en ondertekend te worden. Op deze 

manier wordt bij iedere aanvraag getoetst of de voorgestelde maatregelen passen binnen de 

randvoorwaarden van de subsidieverordening en hiermee binnen het Beemster 

duurzaamheidsbeleid. Conform het ‘Uitvoeringsplan Duurzaamheid’ dienen de maatregelen 

bij te dragen aan de doelstelling om na 2018 minimaal 5% van de particuliere woningen in 

Beemster verduurzaamd te hebben.  

 

Financiële consequenties 

De door de provincie Noord-Holland beschikbaar gestelde subsidie van € 20.927,- wordt 

ingezet voor de subsidieregeling. Tevens is met het vaststellen van het Uitvoeringsplan 

Duurzaamheid 2015 – 2018 door de raad op 29 september j.l. besloten een bedrag van  

€ 25.000,- uit eigen middelen beschikbaar te stellen. Totaal is dus € 45.000,- beschikbaar.  

 

Overige consequenties 

Het behandelen van de aanvragen voor subsidie en het laten vaststellen en uiteindelijk 

uitbetalen van subsidie wordt verzorgd door het team Wonen en WMO, afdeling Werk en 

Welzijn van de gemeente Purmerend. Hiervoor is in het Uitvoeringsplan Duurzaamheid  

100 uur gereserveerd.  

 

Monitoring evaluatie 

Jaarlijks zal een overzicht van gesubsidieerde energiemaatregelen en toegekende subsidies 

worden opgesteld en zal de raad geïnformeerd worden over de voortgang van de regeling.  

Na afloop van de activiteiten (voor het subsidiedeel van de provincie á € 20.927,-) dient een 

aanvraag tot vaststellen van de subsidie bij de provincie ingediend te worden. Deze dient 

uiterlijk op 1 augustus 2017 door de provincie te zijn ontvangen.   

De subsidieregeling eindigt op het moment dat totaal € 45.000,- aan subsidies is toegekend 

en/of vastgesteld. Per jaar (2016 en 2017) is maximaal € 22.500,- beschikbaar. Indien na 

2017 nog budget beschikbaar is kan het college besluiten de regeling voor telkens een jaar 

te verlengen. 

 

Voorgesteld besluit 

1. Instemmen met het invoeren van een subsidieregeling ‘duurzame energiemaatregelen 

bestaande bouw’ voor particulieren Beemster 2016 – 2017. 

2. Conform de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2015 – 2018 de door de provincie Noord-

Holland beschikbaar gestelde subsidie van € 20.927,- en € 25.000,- uit eigen middelen 

(kostenplaats 69802401 Duurzaamheidsagenda Reductie CO2 (exploitatie)  hiervoor te 

reserveren.  

3. De subsidieverordening duurzame energiemaatregelen bestaande bouw, voor 

particulieren Beemster 2016 – 2017 vast te stellen. 

 

Communicatie/Participatie 

De invoering van de subsidieregeling duurzame energiemaatregelen bestaande bouw voor 

particulieren Beemster 2016-2017 zal breed gecommuniceerd worden via de bekende 

kanalen zoals het weekblad, de gemeentelijke informatiepagina(s) en de website e.d.   

 


