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Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene
Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 27 november 2012
hebben vastgesteld:
de volgende wijziging van de Nadere subsidieregels Limburgse Energie Subsidie 2012-2014
Artikel I Wijziging Nadere regels
De Nadere subsidieregels Limburgse Energie Subsidie 2012-2014 worden als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 vervallen de leden 1, 2, 6 en 13. Lid 7 komt te luiden:
Huurders Zonnig-Limburg: huurders van woningcorporaties die zonnepanelen hebben
aangeschaft binnen het project Zonnig-Limburg. De leden worden opeenvolgend vernummerd van 1 tot
en met 13 naar 1 tot en met 9.
B
Artikel 3, sub a, komt te luiden:
huurders Zonnig-Limburg.
C
De titel van hoofdstuk 2 komt te luiden:
Duurzame energieopwekking woningen Zonnig-Limburg
D
Artikel 4 komt te luiden:
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie vaststellen ten behoeve van huurders Zonnig-Limburg die
duurzame energieopwekkende maatregelen in de vorm van zonnepanelen aan of in de woning hebben
getroffen, waarbij de opdrachtverstrekking en de uitvoering van de maatregelen heeft plaatsgevonden in
de periode vanaf 1 oktober 2012 tot 1 mei 2014.
E
Artikel 5, tweede lid, komt te luiden:
Subsidie wordt uitsluitend vastgesteld voor zonnepanelen die zijn aangeschaft en geïnstalleerd
gedurende de looptijd van deze regeling.
Artikel 5, derde lid, komt te luiden:
Subsidie wordt uitsluitend vastgesteld voor zonnepanelen aan of in binnen het grondgebied van de
Nederlandse provincie Limburg gelegen woningen.
Artikel 5, komen de leden vier en vijf te vervallen.
De leden van artikel 5 worden opeenvolgend vernummerd van lid 1 tot en met 5 naar lid 1 tot en met 3.
F
Artikel 6 aanhef komt te luiden: Subsidiabele maatregel

Artikel 6 komt te luiden:
Het vast te stellen subsidiebedrag voor zonnepanelen is € 0,80 per Wattpiek.
G
Artikel 7 komt te vervallen.
H
Artikel 8 en volgende worden vernummerd van 8 tot en met 32 naar 7 tot en met 31.
I
Artikel 7 (oud artikel 8) komt te luiden:
1. Het subsidiebedrag bedraagt ten hoogste het in artikel 6 genoemde bedrag per Wattpiek.
2. Het subsidiebedrag is nooit hoger dan de investering die door de subsidieaanvrager voor de
maatregel is gedaan.
3. Per woning wordt een subsidie van maximaal € 1.000,00 vastgesteld.
J
In het algemene deel van de toelichting komt de laatste alinea te vervallen.
K
In de artikelsgewijze toelichting komt de toelichting op artikel 1 als volgt te luiden:
Het project Zonnig-Limburg is een unieke samenwerking van 22 Limburgse woningcorporaties, waarbij
huurders van de deelnemende corporaties toestemming krijgen zonnepanelen op hun gehuurde
woningen te plaatsen, waarbij huurders subsidie ontvangen van de corporatie op de installatiekosten en
waarbij de corporatie verplicht is bij verhuizing de panelen over te nemen (indien de huurder deze niet
zelf meeneemt). Bovendien is er door de grootschalige inkoop een goede kwaliteit-prijsverhouding te
verwachten en wordt de huurder zoveel mogelijk ontzorgt door de corporatie.
De deelnemende corporaties zijn:
Antares
Wonen Zuid
Woningstichting Simpelveld
Destion
Woongoed 2Duizend
Woningstichting St. Joseph Stramproy
Hestia groep
Woonpunt
Woningstichting Ubach over Worms
Land van Rode
Woonwenz
Woningstichting Wittem
Maasvallei
Woningbeheer Born-Grevenbricht
Woningstichting Urmond
Servatius
Woningstichting Domus
Woningstichting Voerendaal
Wonen Limburg
Woningstichting Kessel
Woningvereniging Nederweert
Woonservice Urbanus
L
In de artikelsgewijze toelichting komt de toelichting op artikel 22 (oud artikel 23) als volgt te luiden:
De subsidieaanvraag is compleet indien het aanvraagformulier volledig is ingevuld en de volgende
documenten zijn bijgevoegd:
1. een kopie van de opdrachtbevestiging voor aanschaf maatregelen of een voor akkoord
ondertekende offerte, waaruit blijkt dat deze opdracht in de periode 21 mei 2012 tot en met
30 april 2014 is verstrekt (voor huurders start deze periode op 1 oktober 2012).
2. een kopie van de factuur waarop de voorzieningen inclusief gespecificeerde technische gegevens
staan vermeld, waaruit blijkt dat de maatregel voldoet aan de subsidievoorwaarden.
3. een kopie van het betalingsbewijs welke betrekking heeft op de bijgevoegde kopie van de factuur.
4. voor huurders Zonnig-Limburg dient tevens een bewijs van deelname aan het project Zonnig-Limburg

(ondertekend door de woningcorporatie) te worden bijgevoegd.
In afwijking op het voorgaande dienen bij de subsidieaanvraag voor de in 11 (m) en 17 (m)

2

genoemde verbetering van de Energie Index de volgende documenten te zijn bijgevoegd:
1. een kopie van een energielabel vóór en na de uitvoering van de maatregelen, zodat de
verbetering van de Energie-Index bepaald kan worden, en waaruit tevens blijkt dat de
maatregelen zijn uitgevoerd in de periode van 21 mei 2012 tot en met 30 april 2014.
2. een kopie van de factuur waarop de voorzieningen staan vermeld.
3. betalingsbewijs welke betrekking heeft op de bijgevoegde kopie van de factuur.
M
De algemene toelichting op de artikelen 6, 11, 12, 17 en 18 komt te luiden:
De onderstaande omschrijvingen van gesubsidieerde maatregelen en voorzieningen dienen ter
verduidelijking van wat beknopt is omschreven in de artikelen 6, 11, 12 en 17 en 18 van de regelingtekst.

Artikel II Overgangsrecht
Voor subsidieaanvragen die zijn ingediend en subsidiebesluiten die zijn genomen vóór de
inwerkingtreding van deze wijziging blijven de bepalingen van de Nadere subsidieregels Limburgse
Energie Subsidie 2012-2014 van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze wijziging, ook
voor de volgende stappen in het subsidietraject.
Artikel III Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 28 november 2012
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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