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Beleidsregel waarderingssubsidies duurzaamheidsmaatregelen Ede
De raad van de gemeente Ede:
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;
gelet op artikel 147, lid 1 van de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening gemeente Ede;
Beleidsregel: H. Milieu en landschap
Beleidsdoel
Het stimuleren van huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaars maatregelen te nemen om:
energie te besparen en/of
1.
duurzame energie op te wekken en te gebruiken.
2.
Subsidievorm: waarderingssubsidie
Voorschriften

A Algemeen
1.
2.
3.
4.

De regel geldt voor bestaande woonruimte in de gemeente Ede, die geschikt en bestemd is voor
permanente bewoning.
Burgemeester en wethouders (het college) verlenen de subsidie alleen aan meerderjarige natuurlijke personen en Verenigingen van Eigenaren.
Nieuwbouw komt niet in aanmerking voor subsidie.
Het college wijst een aanvraag in ieder geval af, als:
het budget onvoldoende is om de aanvraag in te willigen
·
de duurzaamheidsmaatregelen zijn uitgevoerd voordat het college op de aanvraag heeft
·
beslist.

5.

Aanvrager doet de aanvraag schriftelijk. Hij maakt gebruik van het formulier dat de gemeente
daarvoor beschikbaar stelt en voegt daarbij:
een opgaaf van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen
·
een opgaaf van de kosten van deze duurzaamheidsmaatregelen
·
een financiële onderbouwing van deze raming op basis van offertes.
·

6.

Het college kan het subsidiebesluit intrekken als aanvrager:
niet voldoet aan de voorschriften van deze beleidsregel;
·
onjuiste gegevens heeft verschaft;
·
de duurzaamheidsmaatregelen niet binnen een jaar na het besluit heeft getroffen.
·

7.

Het college keert de subsidie uit nadat:
aanvrager schriftelijk heeft gemeld dat hij de maatregelen heeft getroffen
·
aanvrager de nota van de getroffen maatregelen heeft overgelegd
·
de nota en de getroffen maatregelen door of namens het college zijn goedgekeurd
·

8.
9.

Uitbetaling vindt alleen plaats op een door aanvrager aan te geven bankrekening.
Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2012, met
uitzondering van de voorschriften onder C (Waarderingssubsidie II), welke gelden tot en met 31
december 2011.

B Waarderingssubsidie I
1.

2.

1

Deze regel geldt in 2011 alleen voor eigenaar-bewoners van woningen gebouwd vóór 1980 met
een WOZ-waarde over 2010 van meer dan
€ 350.000,- en voor eigenaar bewoners van woningen gebouwd in 1980 of later. In 2012 geldt
deze regel voor eigenaar-bewoners van bestaande woningen ongeacht de bouwdatum en ongeacht
de WOZ-waarde.
Het college verleent de subsidie alleen voor het treffen van één of meer van de volgende duurzaamheidsmaatregelen:
het aanbrengen van een warmtepomp
·
het aanbrengen van zonnepanelen
·
het installeren van een zonneboiler
·
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·
·
·
·
·
·
3.

het plaatsen van een kleinschalige windturbine
het isoleren van gevels
het isoleren van daken
het isoleren van vloeren
het isoleren van ramen
het vervangen van een verwarmingsinstallatie.

De subsidie bedraagt € 500,- per woning, mits de werkelijk gemaakte kosten minimaal € 1.500,-.
bedragen. Als de gemaakte kosten minder dan € 1.500,- per woning bedragen wordt de aanvraag
afgewezen.

Artikel C. Waarderingssubsidie II
1.
2.

3.

Deze regel geldt alleen voor eigenaar-bewoners van woningen gebouwd vóór 1980 met een WOZwaarde over 2010 van maximaal € 350.000,-.
Het college verleent de subsidie alleen voor het treffen van één of meer van de volgende duurzaamheidsmaatregelen:
het isoleren van gevels
a.
het isoleren van daken
b.
het isoleren van begane grondvloeren.
c.
De subsidie bedraagt 1/3 van deel van de gemaakte kosten. De subsidie bedraagt niet meer dan
€ 500,- per woning.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 16 december
2010, nr. V.R. 2010/122.
De raad voornoemd,
de griffier,
w.g. HAGELSTEIN
de voorzitter,
w.g. VAN DER KNAAP
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