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Inhoudsopgave 
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Toelichting   - 
 
Bijlagen: 2 stuks, de subsidieregeling en toelichting.  

 
Inleiding 
 
Op 16 oktober 2006 hebben Provinciale Staten van Utrecht besloten om € 0,8 miljoen uit het Stimuleringsfonds 
(thema duurzame ontwikkeling) in te zetten voor de financiering van het volgende duurzame project: 
‘Energiebesparing in de sociale huursector (€ 0,8 miljoen)’.  
 
Het project is gekozen, naast twee andere projecten, te weten: Centrale koude/warmte opslag (€0,5 miljoen) en   
Energiezuinig verlichten (€1,9 miljoen), om de emissiereductie van CO2, hun zichtbaarheid, het aansluiten bij de 
provinciale rol en de realiseerbaarheid binnen acceptabele tijd. Om het project ‘Energiebesparing in de sociale 
huursector’ juridisch correct en transparant uit te voeren is een tender- of subsidieregeling noodzakelijk. Deze 
subsidieregeling dient door  PS te worden vastgesteld en is de reden voor dit statenvoorstel. 
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Besluit 

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector 
29/11/2006 
 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 5 februari 2007, houdende de vaststelling van regels met 
betrekking tot het verstrekken van subsidies gericht op energiebesparing en reductie van CO2-emissie in 
de (sociale) huursector (Subsidieverordening energiebesparing sociale huursector) 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 19 december 2006 nr. 2006wem004996i; 
 
Overwegende dat het wenselijk is dat de woningbouwcorporaties in Utrecht meer en op efficiëntere wijze 
maatregelen gaan nemen op het gebied van CO2-emmissiereductie. 
 
Gelet op artikel 145 van de Provinciewet; 
 
Besluiten: 
 
Algemeen. 
 
ARTIKEL 1. 
 
Het provinciaal bestuur voert een beleid met betrekking tot de bescherming van het milieu. Het beleid betreft in 
elk geval het terrein van CO2-emissiereductie: In het kader van het Provinciaal Milieubeleidsplan stimuleert de 
provincie Utrecht (voorbeeld)projecten samen met gemeenten en marktpartijen. 
 
ARTIKEL 1a. 
In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Woningbouwcorporatie: een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet; 
b. CO2-emissiereductie: het terugdringen van de uitstoot van koolstofdioxide, die het gevolg is van de 

verbranding van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, aardolie en steenkool) en die, zo wordt algemeen 
erkend, bijdraagt aan het broeikaseffect en een, daarmee gepaard gaande, ongewenste 
klimaatverandering; 

c. Energiebesparende maatregelen: technische voorzieningen die energie besparen en daarmee CO2-
emissie reduceren; 

d. Duurzame energievoorzieningen: technische voorzieningen die geheel of gedeeltelijk gebruikmaken 
van herwinbare energiebronnen en daarmee het verbruik van fossiele energiebronnen reduceren;  

e. Renovatie: het verbeteren van de kwaliteit van een woning, niet zijnde nieuwbouw. 
 
ARTIKEL 2.  

a. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken aan woningbouwcorporaties voor het nemen van 
energiebesparende maatregelen en/of het aanleggen van duurzame energievoorzieningen bij renovaties 
van sociale huurwoningen; 

b. De Algemene Subsidieverordening Provincie Utrecht 1998 is van toepassing.  
 

ARTIKEL 3 
Subsidieaanvragen zijn ontvankelijk, indien ze aan de volgende eisen voldoen: 

a. In de aanvraag wordt vermeld voor welke maatregelen subsidie wordt aangevraagd en welke jaarlijkse 
CO2-emissiereductie hiermee wordt gerealiseerd; 

b. In de aanvraag wordt vermeld hoeveel het kost (in euro’s) om deze maatregelen te treffen;  
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ARTIKEL 4. 
Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient aan de volgende eisen te voldoen: 

a. Het project heeft betrekking op renovatie, niet op nieuwbouw; 
b. Het project wordt gerealiseerd binnen de provincie Utrecht; 
c. De maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn innovatief en realiseren per woning een CO2 

reductie van minimaal 15 %; 
d. Het project levert na realisering minimaal een CO2 reductie van 50 ton per jaar op. 
e. Het project start pas na de toekenning van de subsidie en is uitgevoerd binnen 2 jaar na de verstrekking 

van de subsidie. 
 

ARTIKEL 5.  
a. Aanvragen worden ingediend voor 1 juni 2007 (eerste ronde), en, indien het subsidieplafond, zoals 

benoemd onder sub b van dit artikel, in de eerste ronde niet wordt bereikt, voor 1 december 2007 
(tweede ronde); 

b. Het subsidieplafond is € 750.000,-; 
c. Indien het totaal aangevraagde subsidiebedrag het subsidieplafond overschrijdt, wordt de subsidie 

toegekend aan de aanvragen met de hoogste CO2-reductie per geïnvesteerde euro in 
energiemaatregelen. Bij benadering gelijkwaardige CO2-reductie per geïnvesteerde euro geeft het 
innovatieve karakter van de energiemaatregelen de doorslag; 

d. Indien het subsidieplafond in december 2007 niet wordt bereikt, vloeit het restant terug in de algemene 
middelen; 

e. Gedeputeerde Staten kunnen voor het doen van een aanvraag een formulier voorschrijven. 
 
ARTIKEL 6. 

a. De subsidie is ten hoogste €100,000,- per woningbouwcorporatie; 
b. De subsidie is ten hoogste 40% van de totale kosten van de te subsidiëren maatregelen. 

 
ARTIKEL 7. 

a. De subsidieaanvragen worden, na de sluitingsdatum, tegelijkertijd om advies voorgelegd aan een 
onafhankelijke adviescommissie;  

b. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor een adviescommissie in; 
c. Gedeputeerde Staten regelen de samenstelling van de adviescommissie en de benoeming van de leden. 

Zij kunnen de werkwijze en de bevoegdheden van de commissie regelen.  
 
ARTIKEL 8. 

Deze verordening vervalt indien het subsidieplafond is bereikt, maar in elk geval op 1 december 2007 
met dien verstande dat zij van kracht blijft voor die subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.  

 
ARTIKEL 9.  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Provinciaal 
Blad waarin zij wordt geplaatst. 

 
ARTIKEL 10.  

Deze verordening wordt aangehaald als: “Subsidieverordening energiebesparing sociale huursector”.  
 

vice-voorzitter, 
 

griffier,  


	Inleiding
	Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector
	Provinciale Staten van Utrecht;

