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VOORSTEL 

Algemeen 

Onderwerp Subsidieaanvraag regionaal energiebesparingsprogramma 
Verspreiden Nee 
Contactpersoon Marc Maassen 
Eenheid Sturing 
E-mail m.maassen@regiogv.nl 
Kenmerk 18.0008154 
Datum 13 september 2018 

 
Voorstel 

1. Instemmen met het doen van een ‘eerste deel’ subsidieaanvraag in kader van de Provinciale 
regeling ‘Regionale Energiebesparingsprogramma’s’, zoals aangegeven in bijgevoegde memo. 

2. Ten behoeve van de co-financiering van € 100.000,--, gebruik te van bestaande middelen 
(“voorschot”), zoals aangegeven in de memo. 

3. De intentie uitspreken om zorg te dragen voor een cofinanciering van  €785,344,-- vanuit de 
regiogemeenten voor de nog nader uit te werken vervolgaanvraag in de eerste helft van 2019 
(en de cofinanciering van genoemde eerste aanvraag). De aanvragen staan los van elkaar (zie 
memo). 
 

Kernboodschap 
De Provincie Noord-Holland heeft een nieuwe subsidieregeling “regionaal 
energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2018” ingesteld. De regio maakt aanspraak op 
€ 785.344,-- (op basis van aantal woningen), mits de regio datzelfde bedrag co-financiert. 
Tweemaal kan er subsidie bij de Provincie NH worden aangevraagd. Deadline voor de eerste aanvraag 
is 13 september a.s. Op dit moment is de cofinanciering niet geregeld/ nog in voorbereiding. 
Afgestemd is met de provincie om toch de aanvraag voor 13 september te doen van € 200.000,-- voor 
het in gang zetten van het regionale besparingsprogramma/ een viertal energie-bespaar projecten. 
Hiervan is dus €100.000,-- subsidie vanuit NH (en € 100.000,-- cofinanciering door de regio). Gelet op 
de gestelde deadline en belang van continuïteit van het regionale programma, is voor de 
cofinanciering van deze eerste aanvraag toch een (voorlopige) oplossing gevonden door gebruik te 
maken van bestaande middelen.  
 
Financiën 
De regio maakt aanspraak op € 785.344,-- (op basis van aantal woningen), mits de regio datzelfde 
bedrag co-financiert. In 2019 moeten de gemeenten dit financieren. In het portefeuillehoudersoverleg 
van 27 september wordt gevraagd om de intentie uit te spreken om deze financiering rond te krijgen.  
De verdeelsleutel is als volgt: 
 
   Inwoners Bedrag       
Blaricum   10.201    € 31.957  
Gooise Meren   56.935   € 178.361  
Hilversum   88.888    € 278.460  
Huizen    41.382   € 129.638  
Laren    11.088    € 34.735  
Weesp    18.751    € 58.741  
Wijdemeren   23.447    € 73.453  
   
    250.692   € 785.344  
 
 
Bijlage(n) 
Memo subsidieaanvraag regionaal energiebesparingsprogramma 


