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,QOHLGLQJ
Provinciale Staten stemde bij de vaststelling van de begroting 2003 in met het voorstel om 650.000 euro per jaar
te bestemmen voor een provinciaal Energiefonds (voor de periode 2003 t/m 2006). Marktpartijen kunnen een
bijdrage leveren aan dit fonds, om met concrete steun aan energieprojecten te laten zien dat ze de
klimaatproblematiek serieus nemen. In 2003 en 2004 zijn er al marktpartijen die voor deze mogelijkheid kiezen.

Wij stellen voor dat u een subsidieverordening vaststelt, waarmee de middelen zo doelmatig en transparant
mogelijk worden ingezet. Een ontwerp subsidieverordening en toelichting daarop zijn hierbij bijgevoegd.
Onderstaande tekst geeft de strekking van de verordening en bijbehorende toelichting kort weer.

(QHUJLHIRQGV��EHGRHOG�RP�JHPHHQWHQ�WH�KHOSHQ�HQHUJLHSURMHFWHQ�RS�WH�]HWWHQ
Het uiteindelijke doel is om de CO2 uitstoot in de provincie Utrecht te helpen verminderen (Energienota, 2001).
De provincie kan deze reductie echter niet alléén realiseren; veel mogelijkheden liggen binnen de invloedssfeer
van gemeenten. De meeste gemeenten hebben al energiebeleid of zijn dit aan het formuleren. Om werkelijk CO2

uitstoot te gaan reduceren, is de doorstap naar concrete energieprojecten noodzakelijk. De provincie wil
gemeenten stimuleren en helpt bij het oplossen van knelpunten op het gebied van kennis en formatie
(projectbureau Energie in Uitvoering), en op het financiële vlak (Energiefonds).

*HPHHQWHQ�PRJHQ�VXEVLGLH�DDQYUDJHQ��PHW�PDUNWSDUWLMHQ�DOV�SDUWQHU
Gemeenten kunnen samen met projectpartners aanvragen indienen voor een bijdrage uit het fonds, om de
onrendabele top van energieprojecten te financieren. Op deze wijze kunnen projecten toch doorgang vinden, die
anders niet gerealiseerd worden omdat ze niet volledig bekostigd kunnen worden door marktpartijen, de
gemeentelijke bijdrage, en eventueel andere (landelijke) subsidies. De provincie wil stimuleren dat gemeenten
zich met energieprojecten bezig houden, en hen via dit fonds aanmoedigen om samenwerking met marktpartijen
te zoeken, zoals energiebedrijven, woningbouwcorporaties, installateurs etc.

+HW�IRQGV�GUDDJW�ELM�DDQ�SURMHFWHQ�GLH�&2��UHGXFWLH�RSOHYHUHQ��]RZHO�GLUHFW�DOV�LQGLUHFW
De variëteit aan energieprojecten brengen we onder in 2 categorieën
- Investeringsprojecten, waarbij een technologie wordt gebruikt, resulterend in directe CO2 emissie reductie

die bovendien meetbaar is. Voorbeelden zijn een biomassa vergisting installaties, warmtepompen in de
woningbouw, zonneboilers.
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- ‘Andere activiteiten’ zijn energieprojecten zonder directe investering in installaties of technieken.
Voorbeelden zijn: campagnes gericht op wijken, servicepunten voor burgers, trainingen voor installateurs,
haalbaarheidsstudies. Bij dit type project is er wél sprake van een CO2 reducerend effect, maar die is vaak
indirect: de activiteiten resulteren in projecten of gedragsverandering die op hun beurt weer CO2 reductie
opleveren.

Het grootste deel van het fonds levert een bijdrage aan investeringsprojecten met groot en concreet CO2 effect.
Ongeveer een kwart van het fonds (200.000 euro) wordt gereserveerd voor bijdragen aan ‘andere activiteiten’.
Voor in ieder geval de jaren 2003 en 2004 leveren REMU, HBG en Rabo een financiële bijdrage aan het
energiefonds.

+HW�IRQGV�GUDDJW�ELM�DDQ�SURMHFWHQ�GLH�HHQ�SRVLWLHI�µVQHHXZEDO�HIIHFW¶�NXQQHQ�YHURRU]DNHQ
De totale vraag naar subsidie is waarschijnlijk groter dan het energiefonds. De aanvragen die het meest passen
bij de doelstelling van het fonds, moeten worden geselecteerd. Als belangrijkste selectiecriterium wordt
voorgesteld: dat de kosten zo laag mogelijk moeten zijn met een zo hoog mogelijke CO2 emissie reductie.
Daarnaast vinden we het belangrijk de projectbijdrage resulteert in nog meer projecten in de toekomst
(sneeuwbal effect). Voorrang wordt daarom gegeven aan projecten die een voorbeeld functie hebben, die
makkelijk kopieerbaar zijn, uitstraling hebben naar burgers, en die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en
inzet van de technologie in de toekomst (schaalvergroting).

*6�ZRUGW�JHDGYLVHHUG�GRRU�HHQ�H[WHUQH�DGYLHVFRPPLVVLH
Vanwege de hoogte van de bijdrage aan de investeringsprojecten, is het volgens de algemene
subsidieverordening noodzakelijk dat GS geadviseerd wordt door een commissie. Wij stellen voor een externe
adviescommissie Energiefonds Utrecht op te richten, bestaande uit actoren die specifieke kennis van
energieprojecten hebben, zoals gemeenten, energiebedrijven, woningbouwbouw corporaties, bouwbedrijven,
installateurs, financiële instellingen, stichtingen of non-profit bedrijven gelieerd aan overheden.

+RH�JDDW�KHW�SURFHV�YDQ�GH�DDQYUDDJ�LQ�]LMQ�ZHUN"
Er zijn per jaar 2 inschrijfperiodes voor de investeringsprojecten, en 4 inschrijfperiodes voor de ‘andere
activiteiten’ (een lagere frequentie zou belemmerend werken voor deze veelal kleinere projecten die snel van
start kunnen gaan). Direct na de sluitingsdatum beoordeelt het projectbureau de ontvankelijkheid van de
aanvragen, en vraagt zonodig additionele informatie. Vervolgens bereidt het bureau een pre-advies voor. De
aanvragen en het pre-advies worden besproken door de adviescommissie, die vervolgens het advies aan GS
voorbereiden.

([WHUQH�&RPPXQLFDWLH
� Informatiefolder in januari aan alle gemeenten en milieudiensten
� Website van de provincie en het projectbureau Energie in Uitvoering
� Tijdens het dagelijks werk van het projectbureau, in het contact met gemeenten en marktpartijen, zal het

fonds ter sprake komen
� In het afgelopen halfjaar is het energiefonds (en het projectbureau) al regelmatig genoemd in de pers. Bij het

werkelijke van start gaan in januari zal de pers wederom ingelicht worden.

%LMODJHQ
� tijdelijke subsidieverordening Energiefonds provincie Utrecht
� toelichting aan Provinciale Staten (bij de subsidieverordening Energiefonds provincie Utrecht)
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%HVOXLW

Besluit van 10 februari 2003

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 7 januari 2003, dienst/sector WEM/MSM, nummer
2002WEM005042i;

Gelezen het ontwerp tijdelijke subsidieverordening Energiefonds provincie Utrecht met bijbehorende
toelichting,

Overwegende dat het Energiefonds provincie Utrecht een bijdrage levert aan de provinciale
klimaatdoelstelling,

Gelet op de goedkeuring van kadernotavoorstel 43 tijdens de vaststelling van de begroting 2003 op 11
november 2002;

Besluiten:

� ARTIKEL 1

De tijdelijke subsidieverordening Energiefonds Provincie Utrecht vast te stellen zoals weergegeven in
de bijlage bij dit besluit.

voorzitter,

griffier,
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SURYLQFLH�8WUHFKW
7LMGHOLMNH�VXEVLGLHYHURUGHQLQJ�HQHUJLHIRQGV�SURYLQFLH�8WUHFKW�����

�2QWZHUS����������

Verordening van provinciale staten van Utrecht van 10 februari 2003 tot subsidiëring van vermindering van CO2
uitstoot (Tijdelijke subsidieverordening energiefonds provincie Utrecht 2003)

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van  7 januari 2003; WEM/…, nr.2002WEM005042i;

Overwegende dat het wenselijk is de uitstoot van CO2 in de provincie te verminderen;

Gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

Besluiten:

$OJHPHHQ
$UWLNHO��
1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken bij investeringen en voor andere activiteiten die als doel

hebben de CO2 uitstoot in de provincie te verminderen.
2. De subsidie wordt alleen verstrekt aan gemeenten in de provincie.
3. Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.
4. De Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 19981 is van toepassing.

$UWLNHO��
1. Gedeputeerde staten stellen een commissie in die hen adviseert bij de beslissing op de subsidieaanvragen.
2. In de commissie zijn vertegenwoordigd:

- energiebedrijven;
- woningbouwcorporaties;
- gemeenten;
- financiële instanties;
- non-profit of aan overheid gelieerde instanties.

                                                          
1 Prov. blad 1997, 37, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 februari 2002, prov. blad 9.
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$UWLNHO��
1. Van het voor de subsidie beschikbare bedrag is jaarlijks  200.000,- bestemd voor de andere activiteiten dan

investeringen.
2. Indien het subsidieplafond voor de andere activiteiten in enig jaar niet wordt bereikt, wordt het

overblijvende deel toegevoegd aan het subsidieplafond voor de investeringen in dat jaar.
3. Indien het subsidieplafond voor de investeringen in enig jaar niet wordt bereikt, wordt het overblijvende

deel toegevoegd aan het subsidieplafond voor investeringen in het volgende jaar.

$UWLNHO��
1. Een gemeente kan een project uitvoeren in samenwerking met anderen.
2. Subsidie in de kosten van personeel van de gemeente is ten hoogste 50 % van het salaris.
3. Geen subsidie wordt verstrekt met betrekking tot verplichtingen die zijn aangegaan of kosten die zijn

ontstaan voor de beslissing op de aanvraag.
4. De vermindering van de CO2 uitstoot wordt ten laatste in 2010 bereikt. Gedeputeerde staten kunnen

besluiten hierop een uitzondering te maken bij projecten met een relatief langdurig CO2 effect.

$UWLNHO��
Gedeputeerde staten kunnen voor de aanvaag een formulier vaststellen.

,QYHVWHULQJHQ
$UWLNHO��
Indien het subsidieplafond voor investeringen dreigt te worden overschreden wordt de voorrang bepaald op basis
van de volgende aspecten:
- in de eerste plaats de te verwachten vermindering van de CO2 uitstoot per geïnvesteerde euro ten opzichte

van een referentiesituatie die wordt vastgesteld op een door gedeputeerde staten te bepalen manier;
- de toepasbaarheid op andere plaatsen;
- het verwachte effect van schaalvergroting bij vergelijkbare projecten in de toekomst;
- de mate waarin uitvoering van het project binnen het gemeentelijke of provinciale beinvloedingsgebied ligt
- de uitstraling van het project.

$UWLNHO��
1. De subsidie is ten hoogste 50 % van de kosten na aftrek van andere toegekende en aangevraagde subsidies

en ten hoogste  150.000,-.
2. Investeringen hebben een terugverdientijd van ten minste vijf jaar wanneer alle (toegekende en

aangevraagde) subsidies meegerekend worden, en ten hoogste twintig jaar exclusief subsidies krachtens
deze verordening.

3. Het project en de vermindering van de CO2 uitstoot vinden plaats binnen de provincie.
4. Het project wordt begonnen binnen een jaar na de beslissing op de aanvraag, behoudens ontheffing van

gedeputeerde staten.
5. Aanvragen worden ingediend voor 1 april en voor 1 oktober.
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$QGHUH�DFWLYLWHLWHQ
$UWLNHO��
Indien het subsidieplafond voor de andere activiteiten dreigt te worden overschreden wordt de voorrang bepaald
op basis van de volgende aspecten:
- de te verwachten of geschatte vermindering van de CO2 uitstoot;
- de uitstraling van het project;
- de toepasbaarheid op andere plaatsen;
- de toepasbaarheid door andere instanties, organisaties en burgers;
- de meetbaarheid van de resultaten.

$UWLNHO��
1. De subsidie is ten hoogste 50 % van de kosten van het project na aftrek van andere toegekende en

aangevraagde subsidies en ten hoogste  50.000,-.
2. De activiteiten vinden plaats binnen de provincie.
3. Het project wordt begonnen binnen zes maanden na de beslissing op de aanvraag, behoudens ontheffing van

gedeputeerde staten.
4. Aanvragen worden ingediend voor 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari.

6ORWEHSDOLQJHQ
$UWLNHO���
1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij

wordt geplaatst.
2. Zij vervalt op 1 oktober 2006 met dien verstande dat zij van kracht blijft met betrekking tot de voordien

ingediende aanvragen.
3. Aanvragen voor investeringen worden in 2003, in afwijking van artikel 7, vierde lid, ingediend voor 1

augustus van dat jaar.

$UWLNHO���
Deze verordening wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieverordening energiefonds provincie Utrecht 2003.

Voorzitter,

Griffier,
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7RHOLFKWLQJ�RS�9HURUGHQLQJ �SURYLQFLH�8WUHFKW
7LMGHOLMNH�VXEVLGLHYHURUGHQLQJ�HQHUJLHIRQGV�SURYLQFLH�8WUHFKW�����

�&RQFHSW����������

$DQ�3URYLQFLDOH�6WDWHQ
$OJHPHHQ
:DDURP�ZRUGHQ�VXEVLGLHV�XLW�KHW�HQHUJLHIRQGV�XLWJHNHHUG"
Zodat meer gemeentelijke projecten doorgaan die de CO2 uitstoot verminderen. De provinciale subsidie wordt
verstrekt aan gemeenten voor projecten die niet volledig bekostigd kunnen worden door marktpartijen, de
gemeentelijke bijdrage, en eventuele andere subsidies. Het fonds is gesplitst in twee delen:� Een groot deel van het fonds wordt gereserveerd voor investeringsprojecten, die de CO2 uitstoot zoveel

mogelijk direct en meetbaar verminderen.� Het resterende deel van het fonds wordt gereserveerd voor activiteiten zonder directe investering in
installaties of technische maatregelen. Deze activiteiten (zoals cursussen, communicatie campagnes en
haalbaarheidsonderzoeken) komen voor subsidie in aanmerking als indirecte CO2 reductie te verwachten is
door uitstraling, een voorbeeldfunctie of kennisoverdracht. Ook als de vermindering van de uitstoot moeilijk
meetbaar en /of pas op langere termijn te verwachten is.

$DQ�ZHONH�EHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQ�YDQ�GH�SURYLQFLH�8WUHFKW�GUDDJW�GH�VXEVLGLH�ELM"
Deze regeling levert een belangrijke bijdrage aan de provinciale energie- en klimaatdoelstelling. In haar
Energienota (2001) heeft Provinciale Staten zich ten doel gesteld om de emissie van broeikasgassen te helpen
verminderen (de ambitie is gesteld op 8% CO2 emissie reductie ten opzichte van de verwachte emissie bij
ongewijzigd beleid in 2010). De provincie kan deze reductie niet alleen realiseren omdat een belangrijk deel van
de benodigde maatregelen en activiteiten buiten de directe provinciale bevoegdheden vallen. Deze moeten door
anderen opgepakt worden. Veel mogelijkheden tot CO2 reductie liggen binnen de invloedssfeer van gemeenten.
Het benutten van deze mogelijkheden is belangrijk om de provinciale energie- en klimaatdoelstelling te halen.
De Provincie Utrecht helpt daartoe de gemeenten bij het oplossen van knelpunten op het vlak van kennis en
formatie (projectbureau Energie in Uitvoering2), en op het financiële vlak (Energiefonds).

:DDURP�LV�YHUPLQGHULQJ�YDQ�GH�&2��XLWVWRRW�QRGLJ"
In de jaren 80 hebben onderzoekers aanwijzingen gevonden dat er sprake kon zijn van een versterkt
broeikaseffect, als resultaat van de verhoogde uitstoot van bepaalde gassen, de zogenaamde broeikasgassen.
Sinds die tijd zijn er vele studies uitgevoerd. De wetenschappelijk algemeen aanvaarde aanname is dat er sprake
is van door de mens veroorzaakte klimaatverandering, bovenop natuurlijke variaties in het klimaat. De voorziene
klimaatverandering is moeilijk omkeerbaar en zal nog lang doorzetten nadat de oorzaak is weggenomen.

                                                          
2 Het provinciale projectbureau Energie in Uitvoering helpt bij het oplossen van de knelpunten kennis en formatie.
Gemeenten kunnen aan het projectbureau advies vragen bij de voorbereiding van projecten. Het projectbureau denkt mee,
draagt voorbeeldprojecten aan, helpt bij het leggen van contacten met marktpartijen, benut regionale verbanden, en helpt bij
subsidie aanvragen.
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Wanneer die klimaatverandering werkelijk optreedt heeft dit grote effecten voor de wereld, door een verhoogde
frequentie van natuurrampen, extreme weersomstandigheden, het smelten van gletsjers en zeespiegelstijging.
Om deze effecten te voorkomen zijn in 1997 in Kyoto internationale afspraken gemaakt om de emissie van
broeikasgassen te verminderen. Nederland heeft de doelstelling op zich genomen om in de periode 2008-2012,
de Nederlandse emissie met 6% te reduceren ten opzichte van de situatie in 1990. Dit staat geformuleerd in de
Klimaatnota van het ministerie van VROM. Vooral de verbranding van fossiele brandstoffen om energie op te
wekken veroorzaakt de emissies van CO2, daarom is het klimaatbeleid vooral gericht op energiebesparing en het
vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame bronnen: zon, wind en biomassa.

)LQDQFLHHO�.DGHU
Jaarlijks zal Gedeputeerde staten formeel vaststellen en publiceren hoeveel geld er totaal in het Energiefonds
beschikbaar is (= subsidieplafond). Het Energiefonds bedraagt minimaal 650.000 euro per jaar (voor 4 jaar), dit
is de provinciale bijdrage3. Marktpartijen kunnen ook een bijdrage leveren aan dit fonds, om met concrete steun
aan energieprojecten te laten zien dat ze de klimaatproblematiek serieus nemen. In 2003 en 2004 zijn er al
marktpartijen die voor deze mogelijkheid kiezen. Het grootste deel van het fonds is bestemd voor
‘investeringsprojecten’. Een kleiner deel (200.000 euro) wordt jaarlijks gereserveerd ‘andere activiteiten’. Zie
definities in de toelichting van artikel 1 en de uitleg in de eerste alinea van de algemene toelichting.

-XULGLVFK�.DGHU
Omdat de subsidie op dit moment uitsluitend aan gemeenten wordt verstrekt (art 1 lid 2), is artikel 4.23 lid 1 van
de Algemene Wet Bestuursrecht niet van toepassing. Niettemin is het wenselijk om de subsidietitel en de
algemene subsidieverordening van toepassing te houden omdat dit de subsidieverstrekking als zodanig
vergemakkelijkt.

Het proces van de aanvraag en de positie van de verschillende partijen:
1. Gemeenten worden ingelicht over het fonds en de aanvraagprocedure middels een informatiefolder en de

website van projectbureau Energie in Uitvoering.
2. Voor de sluitingsdatum sturen gemeenten hun aanvraag op naar het projectbureau.
3. Het projectbureau bepaalt binnen 2 weken de ontvankelijkheid, vraagt eventueel aanvragers om informatie

toe te voegen, en voegt per aanvraag een memo toe voor de leden van de adviescommissie, en organiseert de
adviescommissie vergadering.

4. De adviescommissie vergadert circa 4 weken na de sluitingsdatum over de aanvragen, en adviseren
Gedeputeerde Staten over het te verlenen subsidiebedrag per aanvraag. Daarbij adviseert de
adviescommissie tevens over keuzes die van belang zijn bij de uiteindelijke subsidieverstrekking4.

5. De gedeputeerde voor Milieu is technisch voorzitter van de vergadering en heeft derhalve geen stem in het
advies dat aan Gedeputeerde staten wordt uitgebracht.

6. Ambtenaren van de provincie Utrecht (sector Stad en Milieu) zorgen voor de verslaglegging en het
schriftelijke advies aan Gedeputeerde staten.

7. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 8 weken na de sluitingsdatum over de subsidieverlening
(overeenkomstig artikel 11 lid 1, algemene subsidieverordening ).

8. Het directieteam van de dienst Water en Milieu is gemandateerd om na afronding van het project het
uiteindelijke subsidiebedrag vast te stellen en de betaling te regelen.

                                                          
3 Provinciale Staten hebben op 11 november 2002 over de provinciale bijdrage van 2,6 miljoen euro besloten,
tijdens de behandeling van de begroting 2003.
4 Onder andere over het verlenen van een voorschot, het geven van een beschikking tot subsidieverlening (art 16
algemene subsidieverordening provincie Utrecht) of subsidieverlening à fons perdu (directe vaststelling art 15
algemene subsidieverordening provincie Utrecht), op welke wijze rekening en verantwoording afgelegd moet
worden, en het tijdvak van de subsidieverlening (artikel 8 algemene subsidieverordening provincie Utrecht)
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$UWLNHOJHZLM]H�WRHOLFKWLQJ
$UWLNHO��
lid 1.  Onder ‘Investeringen’ worden verstaan, projecten waarbij sprake is van vervanging van, of het plaatsen
van een nieuwe technologie op het gebied van energiebesparing en of duurzame energie, met als hoofddoel
directe CO2 reductie. Voorbeelden zijn het installeren en in gebruik nemen van een biomassa
vergistingsinstallatie, koude warmte opslag, warmte pompen, zonneboilers, etc.

Onder ‘andere activiteiten’ worden verstaan, projecten niet zijnde investeringen in installaties of technische
maatregelen, die leiden tot directe of indirecte CO2 reductie doordat de projecten weer resulteren in andere
projecten of gedragsverandering die CO2 reductie opleveren. De verwachte reductie moet zo goed mogelijk
worden gemeten of ingeschat. Voorbeelden zijn: haalbaarheidsstudies, informatieprojecten gericht op scholen of
wijken, servicepunten in de wijk, trainingen.

Lid 2. Het fonds is ingesteld met het doel gemeenten te ondersteunen bij het opzetten van concrete
energieprojecten. Om die reden kunnen alleen gemeenten aanvragen indienen. Het is wel mogelijk, en zelfs aan
te bevelen, bij de uitvoering van het project samen te werken met partners uit het bedrijfsleven, non-profit sector
of andere overheden. Dit vergroot de impact en het financiële draagvlak van het project. De provincie hoopt met
het energiefonds extra investeringen van marktpartijen los te trekken (het zogenaamde ‘multiplier effect’) en dat
bestaande subsidiemogelijkheden optimaal worden benut, om uiteindelijk tot een zo groot mogelijke CO2
reductie te komen.

$UWLNHO���OLG��
Aangezien er specialistische kennis vereist is voor het beoordelen van de aanvragen, wordt er gekozen voor een
externe commissie die Gedeputeerde Staten adviseert. De leden van de commissie nemen zitting op persoonlijke
titel en brengen hun expertise in op hun individuele vakgebied.

$UWLNHO��
Zie de algemene toelichting, onder ‘financieel kader’.

$UWLNHO��
/LG���
=LH�GH�WRHOLFKWLQJ�YDQ�DUWLNHO���OLG��
OLG��
De provincie wil met het energiefonds een grote slag maken in het bereiken van de CO2 reductiedoelstelling
voor het jaar 2010. Het is om die reden een vereiste dat het (verwachte) CO2 effect van de projecten start vóór
het jaar 2010. Gedeputeerde staten kan hierop een uitzondering maken voor investeringsprojecten waarvan de
resultaten een levensduur langer dan 40 jaar hebben. Reden voor deze uitzondering: voor projecten in de
woning- of utiliteitsbouw is na de start veel tijd nodig tot aan de feitelijke oplevering. Subsidie wordt uitsluitend
verleend aan nog niet gestarte projecten (zie art 4 lid 3), terwijl pas na oplevering het CO2 effect meetbaar is.
Projecten die nu nog moeten starten zullen merendeels pas na 2010 CO2 effect hebben. De provincie wil deze
projecten echter wel stimuleren het hoge totale CO2 effect door de lange levensduur van het project (80 tot 100
jaar bij een bouwproject).

$UW��
Dit formulier is beschikbaar bij het projectbureau Energie in Uitvoering.

$UW��� Gedeputeerde Staten bepaalt op basis van dit artikel welke aanvragers subsidie krijgen als meer geld wordt
aangevraagd dan dat er beschikbaar is. Per jaar worden op twee momenten alle aanvragen gebundeld en
beoordeeld (artikel 7 lid 5). De ontvankelijke aanvragen die afvallen in de beoordeling moeten opnieuw
worden ingediend om tijdens een volgende periode weer mee te doen.

� De CO2 kosteneffectiviteit is het criterium dat in de eerste plaats bepaalt welke projecten voorrang krijgen.
De score op dit criterium is de verhouding tussen extra investering en CO2 reductie (euro per ton CO2). Extra
investering en reductie worden bepaald door het beoogde resultaat van een investeringsproject te vergelijken
met een referentiesituatie. Een hogere investering is nodig voor de uitvoering van het investeringsproject en
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een lagere CO2 uitstoot is het resultaat na voltooiing ervan. Gedeputeerde Staten bepalen dat de referentie
situatie moet worden vastgesteld met de protocollen ‘PRQLWRULQJ�GXXU]DPH�HQHUJLH��HFRI\V�’ en/ of
‘PRQLWRULQJ�HQHUJLHEHVSDULQJ��(&1�’. De aanvrager berekent de meer-kosten per CO2 reductie en vermeldt
dit in de aanvraag. Het projectbureau Energie in Uitvoering controleert de berekening en juiste toepassing van
de protocollen.

� Project aanvragen die afgewezen zouden worden op basis van dit criterium kunnen toch worden
toegewezen, als het project een CO2 kosteneffectiviteit heeft die maximaal 15% lager is dan van het laatste
nog juist gehonoreerde project (wanneer alleen het CO2 kosteneffectiviteitscriterium gehanteerd zou worden),
én beter scoort op één of meer van de volgende drie criteria:

(1) de kans dat het project wordt herhaald
(2) te verwachten voordelen bij grootschaligere toepassing
(3) project valt binnen beinvloedingsgebied van gemeente en provincie.
(4) de uitstraling van het project

Het doel van deze additionele criteria is projectaanvragen te honoreren die een gunstig effect hebben op de
mogelijkheden om (marktconform) CO2 uitstoot te verminderen in de toekomst. Demonstratieprojecten en
technische hoogstandjes blijven vaak tot eenmalige toepassing beperkt en beantwoorden minder aan dit doel.
Hoe een positieve beoordeling op een van de criteria aan dit doel bijdraagt wordt per criterium toegelicht:

Ad 1) Herhalen op andere plaatsen
Projecten die makkelijker herhaald kunnen worden, maken gebruik van bewezen technieken, maar  kunnen die
nog net niet marktconform uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de inpassing van de techniek of de
uitwerking op detail niveau nog kinderziektes kent. Het uitvoeren van een dergelijk project met subsidie draagt
dan meer bij dan de reductie van dit project alleen: De drempel voor soortgelijke projecten wordt verlaagd
doordat inpassing en/of uitwerking in de praktijk is doorlopen. Hierdoor nemen de kansen op herhaling van het
project met bijbehorende aanzienlijke CO2 reductie toe.

Ad 2) Effecten van grootschaliger toepassing
Positief effect is te verwachten als de toeleveringskosten voor een bepaalde techniek of maatregel nu nog hoog
zijn omdat in kleine hoeveelheden gefabriceerd wordt. Opschaling en algemene aanvaarding van deze techniek
voor grotere projecten biedt dan uitzicht op marktconforme toepassing in de toekomst.

Ad 3) Project valt binnen beinvloedingsgebied van gemeente en provincie
Het project moet aansluiten bij de positie en rol van de gemeente of provincie. Landelijke en internationale
knelpunten moeten op dat niveau worden aangepakt. Het wegnemen van knelpunten voor grootschalige
toepassingen van windprojecten en het bijstoken van biomassa zijn speerpunten van de centrale overheid.
Stimuleren met een bijdrage uit het energiefonds zou bij deze voorbeelden minder effect hebben en ligt minder
op de weg van gemeente. Een aanvraag voor een andere technologie met vergelijkbare CO2 reductie kan
daarom voorrang krijgen.

Ad 4) Uitstraling van het project
Aanvragen voor investeringsprojecten hebben als hoofddoel technische maatregelen, installaties en
voorzieningen waardoor minder CO2 wordt uitgestoten. Door een verkeerd of onbewust gebruik van deze
voorzieningen kan dit gunstige effect volledig tenietgedaan worden. Daarom is aandacht voor het gedrag van
de gebruiker van belang. Door het geven van duidelijke informatie en het 'verkopen' van de voordelen van een
project in campagnes en andere vormen van communicatie kan het gedrag van gebruikers worden beïnvloed.
Bekend maken van de gunstige effecten van het project en wat de (gedrags)voorwaarden daarvoor zijn,
betekent uitstraling! Een aanvraag met aandacht voor dit essentiële aspect en een vergelijkbare CO2
kosteneffectiviteit kan daarom voorrang krijgen.

$UW��
Lid 1. Andere subsidiemogelijkheden mogen benut worden. De reeds toegekende subsidies, maar ook
subsidie-aanvragen waar nog niet op besloten is, dienen aangegeven te worden bij de aanvraag voor het
energiefonds. Bij de berekening van de fondsbijdrage gaan we ervan uit dat de andere subsidie aanvragen
toegekend worden. Als in een latere fase blijkt dat de andere verwachtte subsidies toch niet verkregen worden,
terwijl wel een bijdrage uit het energiefonds is verleend, moet de aanvrager zelf op een andere wijze de middelen
verkrijgen, of tijdens een volgende tenderperiode een nieuwe of gewijzigde aanvraag indienen bij dit Energiefonds.
Lid 2. Uitgangspunt is dat investeringsprojecten met een terugverdientijd tot 5 jaar gestart kunnen worden zonder
verdere subsidieverstrekking. Het energiefonds hoeft om die reden geen dusdanige bijdrage te leveren dat de totale
terugverdientijd van het project kleiner dan 5 jaar wordt.
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Wanneer projecten zonder subsidies een terugverdientijd hebben van hoger dan 20 jaar, dan mag er aangenomen
worden dat die technologie of toepassing de komende jaren nog niet rijp zal zijn voor grootschaliger inzet zoals
bedoeld in artikel 6.

$UW��
De provinciale bijdrage voor ‘andere activiteiten’ is gericht op indirecte of lange termijn CO2 reductie.
Dit betekent dat het gesubsidieerde project moet resulteren in andere projecten of gedragsverandering die CO2
reductie opleveren (sneeuwbal effect). Voorrang wordt daarom gegeven aan projecten die kennis overdragen, een
voorbeeld stellen en makkelijk herhaalbaar zijn, en/of een grote uitstraling hebben naar gemeenten, burgers en
marktpartijen. De aanvrager wordt wel geacht een inschatting te maken van het CO2 effect van het project.

$UW��
Lid 1. Andere subsidiemogelijkheden mogen benut worden. De reeds toegekende subsidies, maar ook
subsidie-aanvragen waar nog niet op besloten is, dienen aangegeven te worden bij de aanvraag voor het
energiefonds. Bij de berekening van de fondsbijdrage gaan we ervan uit dat de andere subsidie aanvragen
toegekend worden. Als in een latere fase blijkt dat de andere verwachtte subsidies toch niet verkregen worden,
terwijl wel een bijdrage uit het energiefonds is verleend, moet de aanvrager zelf op een andere wijze de middelen
verkrijgen, of tijdens een volgende tenderperiode een nieuwe of gewijzigde aanvraag indienen bij dit Energiefonds.

$UW���
Lid 3. In het eerste kwartaal van het jaar 2003 wordt de subsidieverordening vastgesteld door Provinciale Staten en
wordt getoetst in Brussel aan de Europese regelgeving. Om die reden kan de eerste tenderperiode met
sluitingsdatum 1 april 2003 niet plaatsvinden, en wordt de sluiting van de tweede tenderperiode van
investeringsprojecten (1 oktober 2003) vervroegd naar 1 augustus 2003. Voor ‘andere activiteiten’ moet nog
worden bezien of de sluitingsdatum van 1 april 2003 realistisch is, of dat deze moet komen te vervallen. Het
projectbureau informeert gemeenten hieromtrent.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

griffier, Drs. H.H. Sietsma
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