SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE particulieren woningen 2010
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
SEBB 2010 : Subsidie Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2010.
HOOFDSTUK 2. SUBSIDIEVERSTREKKING
ARTIKEL 2 DOEL
De subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van particulieren in de Gemeente Schiermonnikoog
tot het doen van bepaalde energiebesparende maatregelen.
ARTIKEL 3 DOELGROEP
Subsidie kan worden verleend aan de bewoner van een woning die vóór het jaar 1995 gebouwd is en
voor die bewoner als hoofdverblijf dient, mits de bewoner tevens eigenaar van de woning is.
ARTIKEL 4 SUBSIDIEPLAFOND
Eenmalig wordt voor de hele looptijd van de regeling het subsidieplafond vastgesteld en
bekendgemaakt.
ARTIKEL 5 SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN
De subsidiabele activiteit is de subsidiabele activiteit zoals deze is omschreven in de regeling SEBB
2010 van de provincie Fryslân.
HOOFDSTUK 3. INDIENING VAN DE AANVRAAG
ARTIKEL 6 SUBSIDIEAANVRAAG EN VERDEELSYSTEMATIEK
1. Voor de aanvraag van subsidie wordt aangesloten bij het formulier voor de regeling SEBB 2010 van
de provincie Fryslân uitgevoerd door SNN.
2. Er wordt op basis van volgorde van ontvangst van de aanvraag besloten.
3. Voorzover door verstrekking van subsidies voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het
subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen
vastgesteld door middel van loting.
ARTIKEL 7 BESLUIT OP DE AANVRAAG
1. Voor de termijn voor het nemen van een besluit op een subsidieaanvraag wordt aangesloten bij de
regeling SEBB 2010 van de provincie Fryslân.
2. Het besluit tot verlening van een subsidie vermeldt de subsidiabele kosten, het subsidiepercentage
en het maximale subsidiebedrag.
ARTIKEL 8 SUBSIDIABELE KOSTEN
De subsidiabele kosten zijn de kosten waarvoor op grond van de SEBB 2010 van de provincie Fryslân
subsidie wordt verleend.
ARTIKEL 9 DE HOOGTE VAN DE SUBSIDIE
1. De subsidie bedraagt 10% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 1600 per woning.
2. De subsidie is stapelbaar met subsidies van rijkswege en de provincie gericht op energiebesparing
en woningverbetering.
3. Het maximale subsidiebedrag wordt lager vastgesteld:
a. voorzover in de subsidiabele kosten Europese subsidies zijn of worden verleend;
b. indien de uitgevoerde maatregelen betrekking hebben op een deel van de woning dat na 31
december 1994 is gebouwd.
ARTIKEL 10 WEIGERINGSGROND
1. De subsidie wordt geweigerd indien de subsidie op grond van de SEBB 2010 van de provincie
Fryslân wordt geweigerd.
2. Subsidie kan slechts worden verstrekt zolang er voldoende middelen van het voor de regeling
vastgestelde plafond beschikbaar zijn om het gehele subsidiebedrag voor de betreffende maatregel uit
te kunnen keren.

ARTIKEL 11 VERPLICHTINGEN VOOR DE AANVRAGER
1. Bij een besluit tot verlening van een subsidie kunnen nadere verplichtingen worden opgelegd.
2. De aanvraag voor vaststelling dient te zijn ontvangen binnen de termijn die gesteld is in de SEBB
2010 van de provincie Fryslân.
ARTIKEL 12 INTREKKING OF WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT SUBSIDIEVERLENING
De subsidie kan onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:48 en 4:50 van de Algemene wet
bestuursrecht worden
ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien:
a. het project niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van deze regeling of
b. het project niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling.
ARTIKEL 13 VOORSCHOTTEN
Er worden op de verleende subsidie geen voorschotten verstrekt.
> Raadsvoorstel / Besluitvormend
HOOFDSTUK 4. SUBSIDIEVASTSTELLING
ARTIKEL 14 AANVRAAG SUBSIDIEVASTSTELLING
1. Voor de aanvraag tot vaststelling van het subsidiebedrag wordt aangesloten bij het formulier van de
SEBB 2010 van de provincie Fryslân.
2. Voor de termijn voor het nemen van een besluit op aanvraag tot subsidievaststelling wordt
aangesloten bij de regeling SEBB 2010 van de provincie Fryslân.
ARTIKEL 15 BEDRAG VASTSTELLING
1. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van de subsidiabele kosten die ten behoeve van de
maatregelen als bedoeld in deze regeling zijn gemaakt en betaald.
2. Het vastgestelde subsidiebedrag is niet hoger dan het maximale subsidiebedrag, bedoeld in artikel
9 lid 1.
ARTIKEL 16 INTREKKING OF WIJZIGING VASTSTELLINGSBESLUIT
De subsidieontvanger is zonder enige ingebrekestelling verplicht om de subsidie onmiddellijk terug te
betalen na de intrekking of wijziging van het vaststellingsbesluit.
HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 17 TOEZICHT
1. Ten behoeve van de uitvoering van deze regeling kunnen toezichthouders als bedoeld in artikel
5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen.
2. De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van de in
of krachtens de Algemene wet bestuursrecht en in of krachtens deze verordening gegeven
voorschriften.
ARTIKEL 18 INWERKINGTREDING
Deze regeling treedt in werking 2 dagen na bekendmaking in …………. 2010.
ARTIKEL 19 CITEERTITEL
Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere
woningen 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 maart 2010
, voorzitter (L.K. Swart).

, griffier (S.T. van der Zwaag).

