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Verzonden : 25 mei 2021
Overwegende dat:
- Lokale energiecollectieven een positieve impuls aan de lokale leefbaarheid, sociale cohesie,
economie en werkgelegenheid geven en een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de
transitie naar een duurzame energievoorziening;
- deze collectieven bijdragen aan lokaal draagvlak voor duurzame energieopwekking, en leiden
tot bewustwording en zuinig gebruik van energie;
- deze collectieven in de oprichtingsfase geen of nauwelijks middelen hebben om stappen te
ondernemen;
- om daadwerkelijk projecten te laten slagen en collectieven te laten uitgroeien tot professionele
organisaties middelen nodig zijn om een aantal eerste stappen te kunnen nemen.
Gelet op:
- Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
- artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;
- de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;
- de De-minimisverordening.
Besluiten:
I. Vast te stellen de:

Subsidieregeling startsubsidie Lokale Energie provincie Groningen 2021-2023
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Awb: Algemene wet bestuursrecht;
b. De-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december
2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun
(PbEU L 352);
c. Bewonersgroep: een groep van ten minste vijf bewoners die een energieproject zonder
winstoogmerk willen opzetten of die voornemens zijn om gezamenlijk een energiecollectief op te
richten.
d. Energiecollectief: een rechtspersoon zonder winstoogmerk welke als doel heeft om energie te
besparen of lokale duurzame energie op te wekken
e. Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;
f. Lokaal energieproject: een project waarin een energiecollectief of een bewonersgroep samen met
de lokale gemeenschap werkt aan energiebesparing en/of lokale opwekking van eigen duurzame
energie.
g. Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;
h. provincie: provincie Groningen.

Artikel 2 Doel
Doel van de regeling is om bij te dragen aan het ontstaan van energiecollectieven en lokale
energieprojecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie en deze collectieven
helpen tot uitvoering te komen.
Artikel 3 Doelgroep
Subsidie kan worden aangevraagd door:
a. een bewonersgroep; of
b. een startend energiecollectief.
Artikel 4 Subsidievorm
Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een
geldbedrag.
Artikel 5 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor:
a.
het opstarten van een lokaal energiecollectief;
b.
het voor de eerste keer ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject.
Artikel 6 Weigeringsgronden
1. Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en de artikelen 2.5 en 2.6 van de Procedureregeling
wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:
a. de subsidieaanvraag wordt gedaan voor activiteiten die reeds zijn gesubsidieerd vanuit de
startsubsidie Lokale Energietransitie 2013 t/m 2020;
b. honorering van de subsidieaanvraag ertoe leidt dat aan de subsidieaanvrager meer dan € 6.000
subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt;
c. voor de subsidiabele kosten van het project, waarop de aanvraag betrekking heeft, reeds een
andere subsidie is verstrekt;
d. er gegronde reden bestaat dat de activiteit in financiële, organisatorische of technische zin niet
haalbaar is;
e. de subsidie niet kan worden verstrekt met toepassing van de De-minimisverordening.
2. De weigeringsgrond van artikel 2.5, eerste lid, onder e, van de Procedureregeling is niet van
toepassing.
Artikel 7 Subsidievereisten
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende
vereisten:
a. 40% van de totale projectkosten wordt door de aanvrager als cofinanciering ingebracht;
b. het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd levert een positieve bijdrage aan de realisatie
van energiebesparing en/of duurzame energieopwekking.
Artikel 8 Subsidiabele kosten
Alle kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidieregeling komen
voor subsidie in aanmerking.
Artikel 9 Niet subsidiabele kosten
Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling komen de volgende kosten in ieder geval niet voor
subsidie in aanmerking:
a. kosten voor eigen uren;
b. exploitatiekosten;
c. kosten die gemaakt zijn meer dan drie maanden voor het indienen van de subsidieaanvraag.
Artikel 10 Subsidieaanvraag
1. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2023.
2. De aanvraag kan worden ingediend door het versturen van een ingevuld en ondertekend
aanvraagformulier welke te vinden is op de website van het Programma Energieparticipatie of
tijdelijk via www.startsubsidielokaleenergie.nl.
3. Onverminderd artikel 2.1, eerste en tweede lid, van de Procedureregeling bevat een aanvraag een
projectplan waarin het volgende is opgenomen:
a. de mate waarin er draagvlak voor de activiteit bestaat;
b. de actuele stand van zaken van het (op te richten) energiecollectief;
c. een beschrijving van het energiecollectief en haar doelstelling;
d. een beschrijving van de manier waarop het initiatief voornemens is de resultaten van het
project te delen;

e. een lange termijn missie en visie van het energiecollectief.
4. Onverminderd artikel 2.1, eerste en tweede lid, van de Procedureregeling bevat een aanvraag die
wordt gedaan door een startend energiecollectief een ingevulde de-minimisverklaring.
Artikel 11 Subsidieplafond
Het subsidieplafond bedraagt voor de periode zoals genoemd in artikel 10, eerste lid, € 118.000.
Artikel 12 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5 bedraagt maximaal € 6.000.
2. Vrijwilligersuren mogen in de projectkosten worden meegenomen tegen een uurtarief van € 23.
De subsidie voor een activiteit die vrijwilligersuren bevat, mag niet hoger zijn dan de totale
subsidiabele kosten exclusief de vrijwilligersuren.
Artikel 13 Verdeelcriteria
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.
2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge
rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is
als datum van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de
op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.
Artikel 14 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd worden binnen een jaar na
subsidieverlening gerealiseerd;
b. verlenging van de termijnen, als bedoeld onder a, is alleen mogelijk indien vóór het aflopen van
de termijn een schriftelijk verzoek hiertoe bij Gedeputeerde Staten wordt ingediend. Dit verzoek
bevat een toelichting op de reden van de vertraging of de voortgang van de activiteit, en de
verwachte duur van de vertraging. Deze verlenging bedraagt maximaal één jaar.
Artikel 15 Beslistermijn
Een beschikking tot subsidieverlening wordt gegeven binnen 13 weken na indiening van de
subsidieaanvraag, waarbij de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is geldt als datum van
ontvangst.
Artikel 16 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.
Artikel 17 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling startsubsidie Lokale Energie provincie
Groningen 2021-2023.
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