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Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de
Algemene Subsidieverordening 2004, bekend dat Gedeputeerde Staten in hun vergadering van
31 januari 2012 hebben vastgesteld:
Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen (gewijzigd).
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
bestaande woning: een woning of appartement bestemd voor permanente bewoning met inbegrip van de
voor permanente bewoning bestemde bijgebouwen bij die woning of appartement, gebouwd voor
1 januari 2010;
het treffen van maatregelen: de aanschaf en installatie van de in deze regeling genoemde nieuwe
zonnepanelen ;
particuliere eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die eigenaar is van de woning of
eenappartementsrecht van een appartement heeft en die deze woning of appartement bewoont.
Artikel 2 Doelstelling
Doelstelling van deze nadere subsidieregels is het stimuleren van zonne-energieopwekkende
maatregelen bij particuliere eigenaar-bewoners om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een beter
klimaat.
Artikel 3 Doelgroep
Particuliere eigenaar-bewoners van bestaande woningen in de Provincie Limburg kunnen in aanmerking
komen voor een subsidie voor de aanschaf en installatie van een zonnepaneel.
Artikel 4 Subsidieverlening
Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie verlenen aan particuliere eigenaar-bewoners voor de in deze
regeling genoemde zonnepanelen die zij aan de woning zullen installeren
Artikel 5 Subsidiecriteria
1. Subsidie wordt uitsluitend verleend voor een zonnepaneel op of aan een binnen het grondgebied
van de Provincie Limburg gelegen woning.
2. Subsidie wordt uitsluitend verleend aan particuliere eigenaar-bewoners.

3. Het zonnepaneel dient te worden gemonteerd op of aan de eigen woning of bijgebouw en te
worden aangesloten op het elektriciteitsnet.
4. Subsidie wordt uitsluitend verleend voor installatie van zonnepanelen aan woningen gebouwd
voor 1 januari 2010.
5. Een eigenaar-bewoner kan slechts éénmaal in aanmerking voor een subsidie voor een
zonnepaneel op de betreffende woning.
6. Subsidie wordt slechts verleend aan een eigenaar-bewoner indien deze niet eerder subsidie is
verleend en/of subsidie heeft ontvangen voor zonnepanelen voor de betreffende woning op grond
van een andere gemeentelijke, provinciale of landelijke subsidieregeling.
7. Geen subsidie wordt verleend indien het zonnepaneel waarvoor subsidie wordt aangevraagd is
aangeschaft vóór de inwerkingtreding van deze nadere subsidieregels.
8. Geen subsidie wordt verleend indien het zonnepaneel is aangeschaft voordat de subsidie is
aangevraagd.
Artikel 6 Afwijzingsgronden
De subsidie wordt afgewezen indien de zonnepanelen reeds zijn aangeschaft voordat subsidie wordt
aangevraagd.
Artikel 7 Subsidieplafond en hoogte van de subsidie
1. Het subsidieplafond van de nadere subsidieregels is vastgesteld op € 1.400.000,--.
2. De subsidie voor een zonnepaneel bedraagt 30% van de in lid 3 van dit artikel benoemde
subsidiabele kosten waarbij het volgende minimum en maximum bedrag geldt:
3. per woning wordt geen subsidie verleend als het subsidiebedrag lager is dan € 500,--;
4. per woning wordt een subsidie van ten hoogste € 1.000,-- verleend.
5. Tot de subsidiabele kosten per zonnepaneel behoren de kosten van aanschaf en installatie van
het zonnepaneel. Slechts kosten die op factuurbasis zullen worden voldaan, zijn subsidiabel.
Artikel 8 Aanvraag subsidie
1. Een subsidieaanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het door Gedeputeerde Staten
daarvoor vastgestelde formulier.
2. Het formulier wordt volledig ingevuld, ondertekend en wordt voorzien van de op het formulier
voorgeschreven bijlage(n).
3. Het formulier is beschikbaar op de website van de Provincie Limburg (www.limburg.nl/subsidies;
actuele subsidieregelingen).
4. De subsidieaanvraag wordt voor 1 juli 2012 ingediend.
5. De aanvraag wordt opgesteld conform artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening 2004 en
bevat in ieder geval een prijsopgave of offerte van de kosten van de aanschaf en installatie van
het zonnepaneel.
6. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
7. Voor de bepaling van de datum van binnenkomst is de datum van het poststempel bepalend. Bij
persoonlijk afgeleverde subsidieaanvragen is het ontvangststempel van de Provincie Limburg, of
de datum van het verkregen bewijs van ontvangst, bepalend.
8. Voor de verdeling van het binnen het subsidieplafond beschikbare bedrag is het tijdstip waarop
de aanvraag volledig is beslissend.
9. Indien er meerdere volledige aanvragen op hetzelfde tijdstip zijn ontvangen en deze binnen het
subsidieplafond niet alle kunnen worden gehonoreerd, zal het binnen het subsidieplafond
resterende bedrag naar rato worden verdeeld over deze aanvragen.
10. Aanvragen die worden ingediend nadat het subsidieplafond is bereikt, worden afgewezen.
Artikel 9 Controle
Steekproefsgewijs kan worden gecontroleerd of de zonnepanelen daadwerkelijk zijn geïnstalleerd binnen
de in artikel 11 daarvoor gestelde termijn.
Artikel 10 Subsidieverlening van rechtswege
1. Indien Gedeputeerde Staten niet binnen de in artikel 10 van de Algemene subsidieverordening
2004 gestelde termijn op een aanvraag hebben beslist, is de subsidie van rechtswege verleend
overeenkomstig de aanvraag.
2. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is op deze subsidieregels van toepassing.
3. In afwijking van het eerste lid bedraagt het bedrag van de van rechtswege verleende subsidie
nooit meer dan het in deze nadere subsidieregels genoemde maximum per woning, maatregel of
voorziening, te verlenen subsidiebedrag.
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4. Gedeputeerde Staten trekken de van rechtswege verleende subsidie in, indien de subsidie wordt
aangemerkt als staatssteun ingevolge artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie en deze onrechtmatig is verleend.
Artikel 11 Verplichting subsidieontvanger
Het zonnepaneel waarvoor subsidie wordt verleend wordt binnen zes maanden na subsidieverlening
geïnstalleerd.
Artikel 12 Subsidievaststelling
1. Een verzoek tot subsidievaststelling wordt uiterlijk binnen drie maanden na de uitvoering van de
maatregel ingediend. Het verzoek tot vaststelling gaat vergezeld van een factuur en een
betalingsbewijs met betrekking tot de aanschaf en installatie van de zonnepanelen.
2. Het subsidiebedrag dat de Provincie toekent in de subsidievaststelling kan nooit hoger zijn dan
het bedrag van de subsidieverlening.
Artikel 13 Hardheidsclausule
1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen Gedeputeerde Staten.
2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van Gedeputeerde Staten
tot kennelijke onbillijkheden leidt kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.
Artikel 14 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel
1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011.
2. Subsidies die zijn aangevraagd vóór inwerkingtreding van deze regeling, vallen buiten het bereik
van deze regeling.
3. Deze nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 juli 2012, met dien verstande dat zij van
toepassing blijven op aanvragen die voor die datum zijn ingediend en subsidiebesluiten die voor
die datum zijn genomen.
4. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen”.

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

Uitgegeven, 2 februari 2012
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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Toelichting
Algemeen, doel van de regeling
De Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen heeft als doel; investeringen in zonneenergieopwekkende maatregelen aanvullend stimuleren. De Limburgse Subsidie Zonnepanelen zal naast
de al bestaande Limburgse Energie Subsidie 2010-2012 functioneren. Met dien verstande dat enkel
mensen die niet in aanmerking komen voor subsidie op zonnepanelen binnen de Limburgse Energie
Subsidie (bijvoorbeeld indien de betreffende gemeente hierin niet participeert of als in die gemeente het
subsidieplafond reeds was bereikt), aanspraak kunnen maken op deze Limburgse Subsidie
Zonnepanelen.
Voor nieuwbouw wordt via wet- en regelgeving gevraagd aan een aantal eisen te voldoen ten gunste van
een goede energieprestatie. Het potentieel voor de bestaande bouw is vele malen groter. De overheid
beschikt echter niet over voldoende middelen om het benutten van dit potentieel voor bestaande bouw te
eisen. Deze regeling biedt een financiële tegemoetkoming in de investeringskosten van zonneenergieopwekkende maatregelen, waardoor de terugverdientijd kleiner wordt en daarmee de investering
aantrekkelijker.
Met de gekozen doelgroep wordt het betreffende deel van de samenleving bereikt dat normaal om
financiële redenen niet wil of kan investeren in zonnepanelen of bij eerdere regelingen niet in aanmerking
is gekomen voor een subsidie. Door het investeren in zonnepanelen bij deze doelgroep te stimuleren
komt een goede energieprestatie voor vrijwel iedereen heel dicht bij.

Artikelsgewijs
Artikel 1 Begripsbepalingen
Subsidie ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen aan woningen en appartementen wordt
uitsluitend verstrekt aan de particulier die eigenaar is van de woning of het appartement en zelf die
woning of appartement bewoont. Woningcorporaties en verenigingen van eigenaren van
appartementsgebouwen zijn derhalve uitgesloten van deelname aan deze subsidieregeling.
Artikel 5 Subsidiecriteria
De subsidieaanvraag is compleet indien het aanvraagformulier volledig is ingevuld en de volgende
documenten zijn bijgevoegd:
kopie van de prijsopgave voor aanschaf/installatie van de maatregelen of een door de verkoper
ondertekende offerte, waaruit blijkt dat de opdracht na aanvraag subsidie wordt verstrekt;
kopie van de offerte/prijsopgave waarop de voorzieningen staan vermeld, waaruit blijkt dat de voorziening
voldoet aan de subsidievoorwaarden.
Artikel 5, lid 6: Subsidie wordt slechts verleend aan een eigenaar-bewoner indien aan deze niet eerder
subsidie is verleend en/of subsidie heeft ontvangen voor zonnepanelen voor de betreffende woning op
grond van een andere gemeentelijke, provinciale of landelijke subsidieregeling. Bij uitbreiding van het
aantal zonnepanelen, waarvoor reeds subsidie is ontvangen, is het dan ook niet mogelijk om voor de
nieuwe zonnepanelen onder deze regeling subsidie aan te vragen.
De onderstaande omschrijving van de gesubsidieerde maatregel en voorziening dienen ter verduidelijking
van wat is beschreven in Artikel 5 van de regelingtekst.
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Zonnepanelen (PV)
Omschrijving:
Een `zonnepaneel` of `PV-paneel` (van het Engelse `Photo-Voltaic`) is een paneel dat stralingsenergie
van de zon omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel
gemonteerd. De zonne-energie die zo wordt geproduceerd is een vorm van duurzame energie. Door
zonnepanelen aan elkaar te koppelen wordt de opbrengst groter. De maximale opbrengst van een
zonnepaneel of gekoppelde zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wattpiek (WP).
Vraag bij de gemeente na of u voor de aanpassingen een bouwvergunning nodig heeft en of er sprake is
van een beschermd stadsgezicht.
Artikel 6 afwijzingsgronden
Het zonnepaneel is reeds aangeschaft op het moment dat men de overeenkomst aangaat. Een
overeenkomst wordt bijvoorbeeld al aangegaan wanneer een offerte wordt ondertekend en vervolgens
naar de leverancier wordt toegezonden. Ook uit een opdrachtbevestiging blijkt dat de overeenkomst is
aangegaan
Artikel 8 Aanvraag subsidie en artikel 12 subsidievaststelling
De Procedure is als volgt:
offerte/prijsopgave opstellen/opvragen bij leverancier;
Aanvraag subsidie door toezending aanvraagformulier en kopie offerte/prijsopgave naar Provincie
Limburg;
beoordeling aanvraag door Provincie: afwijzing of subsidieverlening (maximale bedrag dat wordt
gereserveerd);
aanschaf en installatie zonnepanelen en betaling aan leveranciers;
aanvraag subsidievaststelling door toezending kopie factuur en betaalbewijs naar Provincie;
subsidievaststelling door Provincie (definitieve bepaling van het bedrag van de subsidie).
Artikel 10 Subsidieverlening van rechtswege
De regeling bevat de bepaling dat indien door Gedeputeerde Staten niet binnen de termijn op een
subsidieaanvraag wordt beslist, de aangevraagde subsidie automatisch wordt verleend, de zogeheten
“Lex Silencio ” regeling.
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