
Toelichting behorende bij de Subsidieregeling energie Noord-Brabant paragraaf 1 Brabant 

geeft energie. 

 

Algemeen 

Met deze regeling wordt een nieuw aanvraagtijdvak opengesteld voor subsidie op grond van paragraaf 1 van de 

Subsidieregeling energie Noord-Brabant, te weten projecten gericht op het versnellen van de energietransitie. 

Paragraaf 1 heeft als titel ‘Brabant geeft energie’ en geeft mede invulling aan de strategische lijnen uit de 

Energieagenda 2030, het Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023 ‘Energie verbindt’ (UP) en het 

Bestuursakkoord 2020-2023 ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’.  

 

De belangrijkste wijzigingen zijn ingegeven vanuit de provinciale inzet om de samenleving te mobiliseren voor de 

energietransitie. We hebben immers de energie, initiatieven en inzet van alle Brabanders nodig om de 

energietransitie te laten slagen. 

 

Met ondersteuning van deze initiatieven tot doel, is een eerste belangrijke wijziging dat raadpleging van de 

Stichting Brabant geeft Energie een verplicht onderdeel vormt van het aanvraagproces. De inbreng vanuit de 

Stichting Brabant geeft Energie is gericht op het vergroten van de impact van initiatieven op de versnelling van de 

energietransitie en is ondersteunend aan de beoordeling van aanvragen door de provincie Noord-Brabant. 

 

Een tweede belangrijke wijziging is dat het maximale subsidiebedrag per project naar beneden is bijgesteld vanuit 

de wens om bij een lager beschikbaar subsidieplafond toch meerdere (soorten) initiatieven een duwtje in de rug 

te kunnen geven.  

 

Een derde belangrijke wijziging ziet op de verdeling van de subsidie. De tendersystematiek is vervangen door een 

beoordeling op volgorde van binnenkomst.  
  

Artikel 1.4 weigeringsgronden 

 

De weigeringsgronden in dit artikel komen in aanvulling op de weigeringsgronden uit artikel 4:25 en 4:35 Awb en 

de weigeringsgronden uit artikel 8 van de Asv.  

  

Artikel 1.6 Subsidievereisten 

 

onder b 

Het versnellen van de energietransitie houdt onder andere in het versneld uitrollen van bestaande technieken, het 

ontwikkelen van nieuwe, of verbeteren van bestaande, processen, producten of diensten. Dit in relatie tot het 

realiseren van een fossiele grondstoffen vrije samenleving.   

 

onder c 

Een blijvend effect op de energietransitie is onder meer uit te drukken in concreet bespaarde kWh dan wel 

duurzaam opgewekte kWh als gevolg van het project.  

  

onder g 

Dit vereiste in combinatie met de begripsbepaling van samenwerkingspartner geeft aan dat met het vereiste van 

samenwerking meer wordt bedoeld dan alleen het inschakelen van een dienst bij een derde partij. De andere 

partij waarover in dit artikel wordt gesproken dient een actieve rol te hebben bij de uitvoering en de verbetering 

van het project. De relatie met een onderaannemer die door de subsidieaanvrager wordt ingeschakeld en op 

contractbasis diensten verleent valt niet onder samenwerking. 

 



 

onder h 

De bijdrage kan zijn een financiële bijdrage of een bijdrage in uren. 

 

onder j 

de subsidieontvanger dient de Stichting Brabant geeft Energie te raadplegen voor een inschatting van de kansen 

en risico’s van het project en het opstellen van het projectplan. Genoemde stichting is op initiatief en met 

financiering van de provincie Noord-Brabant opgericht om de energietransitie in Brabant te versnellen en de 

beweging eromheen goed zichtbaar te maken. De stichting kan projecten met potentie helpen opwerken tot 

goede projecten zodat deze voldoen aan de subsidievereisten. De raadpleging van de stichting dient voorafgaand 

aan het indienen van de subsidieaanvraag plaats te vinden en, gelet op het feit dat de raadpleging ook ziet op het 

opstellen van het projectplan, in een tijdig stadium. 

 

Artikel 1.7 Subsidiabele kosten  

 

Tweede lid 

De subsidieaanvrager gaat bij het berekenen van subsidiabele uurtarieven uit van de berekeningswijze op basis 

van een integrale kosten of op basis van een forfaitair vastgesteld uurtarief. Ingevolge artikel 5, eerste lid, van de 

Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant 2017 bedraagt het te 

hanteren forfaitair vastgestelde uurtarief € 50.  

  

Artikel 1.8 Niet-subsidiabele kosten  

 

De kosten voor aanschaf en het plaatsen van algemeen economisch beschikbare technieken voor het opwekken, 

terugwinnen en besparen van energie kunnen niet voor subsidie in aanmerking komen. Hieronder vallen niet 

alleen de aanschaf en het plaatsen van zonnepanelen en windmolens, maar ook de aanschaf en het plaatsen van 

andere materialen zoals warmtepompen en HR++ isolatieglas. 

  

Artikel 1.11 Subsidiehoogte (indien de-minimis van toepassing is)  

 

Deze subsidie kan voordeel in de vorm van staatssteun opleveren voor subsidieontvangers. Aangezien de 

maximale hoogte van de subsidie onder de € 200.000 blijft, maken Gedeputeerde Staten in deze paragraaf 

gebruik van de mogelijkheid van de-minimissteun. Hierdoor is er geen sprake van staatssteun. Indien uit het 

aanvraagformulier blijkt dat de subsidieaanvrager van meerdere overheden subsidie heeft ontvangen, dient de 

subsidieaanvrager een de-minimisverklaring in te vullen, waaruit blijkt dat in het jaar van aanvraag en de twee 

daaraan voorafgaande jaren niet meer dan € 200.000 aan de-minimissteun is ontvangen. 

  

Artikel 1.12 Verdeelcriteria  

 

De verdelingswijze van subsidie is gewijzigd van een “tendersysteem” naar “op volgorde van binnenkomst”. Dit 

om te voorkomen dat er een piekbelasting ontstaat vanwege de sluitingstermijn waardoor subsidieaanvragers en 

de Stichting Brabant geeft Energie snelheid boven kwaliteit moeten verkiezen. 

 

Artikel 1.14 Prestatieverantwoording 

 

Ambtshalve vaststelling subsidies tot € 25.000 

Op subsidies tot € 25.000 is arrangement 1b van het Rijkssubsidiekader van toepassing. Dat wil zeggen dat 

Gedeputeerde Staten de subsidie eerst verlenen en na afloop van de prestatie de subsidie ambtshalve, dat wil 

zeggen zonder aanvraag tot vaststelling van de subsidieontvanger, vaststellen. Zolang de termijn voor de 



ambtshalve vaststelling (22 weken na afloop van het project) nog niet is verstreken, kunnen Gedeputeerde Staten 

steekproefsgewijs om verantwoording vragen en de subsidie zo nodig terugvorderen als de prestatie niet of niet 

geheel is geleverd. Gedeputeerde Staten kunnen daarbij de subsidieontvanger fysiek of administratief controleren 

of aan de verplichtingen is voldaan. De steekproef is gebaseerd op een risicogeoriënteerde benadering, waarbij 

rekening wordt gehouden met de omvang, samenstelling en achtergrond van de doelgroep. In de 

subsidiebeschikking wordt vermeld wanneer de gesubsidieerde activiteiten moeten zijn verricht en welke 

bewijsstukken de subsidieontvanger in de eigen administratie dient te bewaren. 

  

Meldingsplicht 

Als de subsidieontvanger de gesubsidieerde activiteit niet, niet geheel of niet volgens alle daaraan verbonden 

verplichtingen verricht, dient hij dit verplicht te melden bij Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten kunnen 

dan, afhankelijk van de situatie, de subsidie ambtshalve op een lager bedrag vaststellen. Ook kan er ambtshalve 

een gewijzigde verleningsbeschikking worden vastgesteld, waarin nieuwe afspraken met de subsidieontvanger 

worden gemaakt. Als bij de desgevraagde verantwoording of controle blijkt dat niet aan de meldingsplicht is 

voldaan, kan dit leiden tot volledige terugvordering inclusief wettelijke rente. 


