
B&W

1. Het college besluit de subsidie duurzame energie 2011 van de provincie Noord-Holland in te
zetten voor de aanschaf van zonnepanelen.

2. Het subsidiebedrag is verleend door de provincie Noord-Holland. Subsidieverstrekking door de
gemeente aan derden is gelimiteerd tot het bedrag van € 61.208,00 en betreft het duurzaam
energiepakket 2011. De kosten en baten van dit besluit zijn in de eerste bestuursrapportage 2011
meegenomen.

3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
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DOEL:

Op grond van de klimaatovereenkomst, die wordt aangemerkt als bestuursovereenkomst en op 17 april
2008 is getekend tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem, is door de provincie
Noord-Holland een subsidie verleend voor energiebesparende activiteiten door particulieren binnen de
gemeente Haarlem. Binnen de regels van de uitvoeringsregeling duurzame energiepakket is het college
vrij in de keuze hoe ze deze subsidie inzetten. Om de toepassing van zonne-energie in de bestaande
woningbouw te stimuleren besluit het college de subsidie in te zetten voor de aanschaf van
zonnepanelen.
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Onderwerp: Subsidie zonnepanelen 2011
Reg. Nummer: STZ/MIL/2011/73131

1. Inleiding
Op grond van de Deelverordening duurzame energiepakket Noord Holland 2011 is
door de provincie Noord-Holland (beschikking 2011-8360) aan de gemeente
Haarlem een subsidiebedrag van € 61.208,00 toegekend voor de toepassing van
energiebesparende maatregelen door particulieren in de bestaande woningbouw.
Binnen de regels van de uitvoeringsregeling duurzame energiepakket is het college
vrij in de keuze hoe ze deze subsidie inzetten.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de subsidie duurzame energie 2011 in te zetten voor de

aanschaf van zonnepanelen.
2. Het subsidiebedrag is verleend door de provincie Noord-Holland.

Subsidieverlening door de gemeente aan derden is gelimiteerd tot het
bedrag van € 61.208,00 en betreft het duurzaam energiepakket 2011. De
kosten en baten van dit besluit zijn in de eerste bestuursrapportage 2011
meegenomen.

3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Beheer.

3. Beoogd resultaat
Toenemende toepassing van duurzame energie, in de vorm van zonne-energie, in de
bestaande woningbouw door de Haarlemse bevolking.

4. Argumenten
Subsidie op zonnepanelen stimuleert opwekking eigen duurzame elektriciteit door
bewoners.
Om in 2030 te komen tot een klimaatneutrale gemeente is het belangrijk dat de
inwoners van Haarlem in toenemende mate hun eigen energie opwekken. Het
opwekken van eigen duurzame elektriciteit met behulp van zonnepanelen is een
zeer voor de hand liggende keuze. Hoewel de prijzen van zonnepanelen de
afgelopen jaren aanzienlijk zijn gedaald, is de benodigde investering in
zonnepanelen nog vrij hoog en de terugverdientijd (12-15 jaar) vrij lang. Het
beschikbaar stellen van subsidie geeft particulieren het extra steuntje in de rug, die
nodig is om te besluiten tot het aanschaffen van zonnepanelen.

5. Kanttekeningen
Voor de subsidie geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Omdat het subsidiebedrag van de Provincie aan een maximum is gebonden, wordt
er subsidie verstrekt voor een gelimiteerd aantal systemen. Voor de subsidie-
aanvragers geldt daarom: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Voor de plaatsing van zonnepanelen in een beschermd stads- en dorpsgezicht of op
een monument dient een bouwvergunning te zijn verkregen.
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen uit de Algemene Subsidieverordening
van de gemeente Haarlem en de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

6. Uitvoering en communicatie
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Voor zonnepanelen wordt een subsidie beschikbaar gesteld van één (1) Euro per
Wattpiek (Wp) over de eerste 1000 Wp en Euro 0,50 per Wp over het vermogen
boven de 1000 Wp.
In het kader van de actie ‘Haarlem haalt de zon in huis’ wordt de bevolking door
middel van persberichten, artikelen in de Stadskrant en een informatiemarkt op de
hoogte gebracht van de mogelijkheden van zonne-energie in huis en de
subsidiemogelijkheden.
Subsidieaanvragen worden op datum van binnenkomst geregistreerd en
gehonoreerd totdat het totale subsidiebedrag is bereikt. Het betreft zogenaamde
kleine subsidies.

7. Financiële paragraaf
De subsidiekosten worden gedekt in programma 9 kostenplaats 1651.4791.2579; de
baten staan in programma 9 op kostenplaats 1651.8731.2579. De bijdrage van de
provincie staat op balanspost 28.1951.565. In de eerste bestuursrapportage 2011
worden deze wijzigingen meegenomen.
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