Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer,
gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 3, eerste lid van de Subsidieregeling duurzame energie
gemeente Landsmeer, waarin het college de bevoegdheid heeft gekregen nadere regels te
stellen ter uitwerking van deze subsidieregeling, alsmede gelet op titel 4.2. van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb);
overwegende dat:
artikel 4:23, eerste lid van de Awb vereist dat voor het verstrekken van subsidie een wettelijk
voorschrift is vastgesteld dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt;
het gewenst is activiteiten die de energie-efficiëntie van particuliere eigen woningen te
verbeteren;
besluit vast te stellen:
Nadere regels subsidieregeling duurzame energie Landsmeer.
Artikel 1
Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten die de energie-efficiëntie van
particuliere eigen woningen in Landsmeer verbeteren:
a. Het plaatsen van een PV-systeem;
b. het plaatsen van een zonneboiler;
c. het plaatsen van LT-verwarming;
d. het plaatsen van een (combi)warmtepomp;
e. het plaatsen van douchewater-wtw;
f. het aanbrengen van dakisolatie Rc ≥ 2,5 m2 K/W;
g. het aanbrengen van vloerisolatie Rc ≥ 2,5 m2 K/W;
h. het aanbrengen van spouwmuurisolatie Rc ≥ 1,3 m2 K/W;
i. het aanbrengen van paneelisolatie Rc ≥ 2,5 m2 K/W;
j. het aanbrengen van isolatie massieve muur Rc ≥ 2,5 m2 K/W;
k. het aanbrengen van HR++-glas U-glas ≤ 1,2 W/m2K of spouw 15 mm.
Artikel 2
Beoogde doelgroep(en)
1. Een aanvrager komt in aanmerking voor een subsidie als bedoeld in artikel 1 indien de
aanvrager is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
2. De aanvrager is een natuurlijk persoon die eigenaar en bewoner is van een als woning
bestemde en gebruikte roerende of onroerende zaak, gevestigd in de gemeente
Landsmeer, waaraan energie door een energiebedrijf wordt geleverd.
Artikel 3
Bij aanvraag om verlening en vaststelling van de subsidie in te dienen
gegevens
1. Bij een aanvraag om verlening van een subsidie overlegt de aanvrager de volgende
gegevens:
a. naam en adres;
b. bank- of girorekeningnummer;
c. een geldige offerte voor de voorziening waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
d. het gevraagde subsidiebedrag.
2. Bij een aanvraag om vaststelling van de subsidie overlegt de aanvrager de factuur en het
betaalbewijs.
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Artikel 4
Berekening van de subsidie
1. De subsidie voor een activiteit die de energie-efficiëntie van een particuliere eigen
woningen verbetert, wordt bepaald op basis van de aanvraag.
2. De subsidie bedraagt maximaal 15% van de werkelijk kosten met een maximum van €
1.000,- (inclusief BTW) per huishouden gedurende de looptijd van deze regeling.
Artikel 5
Subsidieplafond en verdeelregels
1. Het subsidieplafond bedraagt voor de periode 2013 tot en met 2016 in totaal € 23.760,-.
voor activiteiten die de energie-efficiëntie van particuliere eigen woningen verbeteren.
2. Het college beslist op de aanvragen in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat
wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de
gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de datum waarop de aanvraag is
aangevuld als datum van ontvangst geldt.
3. Voor zover toe te kennen aanvragen om subsidie op dezelfde dag zijn ontvangen en
toekenning ervan zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt het nog
beschikbare bedrag naar evenredigheid over deze aanvragen verdeeld.
Artikel 7
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 25-12-2013.
Artikel 8
Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidieregeling duurzame energie
Landsmeer.
Aldus vastgesteld op 12-11-2013
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