Regeling van 7 april 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies
economie, recreatie en toerisme.
Gedeputeerde staten van Fryslân,
gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006 en de Subsidieverordening economie, recreatie en toerisme,
besluiten
de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme te wijzigen als volgt:

Artikel I
A
Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:
Na letter i wordt aan het einde van de zin de punt vervangen door een punt komma.
Na de letter i worden vier nieuwe onderdelen ingevoegd, die luiden:
j.

k.
l.
m.

elektrische aandrijving: een elektromotor die een vaartuig voortstuwt, inclusief de voor
deze aandrijving benodigde schroef en installatie, waaronder een regelaar, een accupakket dat de motor voedt met elektrische energie, de daarvoor benodigde lader en
een accu-statusindicator;
parallelhybride aandrijving: aandrijfsysteem met zowel een elektrische aandrijving als
een verbrandingsmotor;
serie hybride aandrijving: een elektrische aandrijving, waarbij het accupakket wordt
gevoed door middel van een ingebouwde generator;
zonnestroomsysteem: een foto-voltaïsch zonne-energiesysteem.

B
Na artikel 42 wordt een nieuwe titel 5 ingevoegd, luidende:
Titel 5

Stimuleren elektrisch varen in Fryslân

Artikel 43
Doel
De subsidieregeling heeft als doel:
a. het bevorderen van elektrisch varen op de Friese wateren;
b. het bevorderen van de waterkwaliteit; en
c. het bevorderen van het leefmilieu.
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Artikel 44
Subsidiabele activiteiten
1.
Onverminderd het bepaalde in het tweede lid kunnen gedeputeerde staten op aanvraag subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten:
a.
het installeren van een elektrische aandrijving in een vaartuig, met inbegrip
van het vervangen van een diesel- of benzineaandrijving door een elektrische
aandrijving;
b.
het installeren van een hybrideaandrijving in een vaartuig, met inbegrip van
het vervangen van een diesel- of benzineaandrijving door een hybrideaandrijving;
c.
de aanschaf van een elektrische of hybrideaandrijving ten behoeve van een
aan te schaffen nieuw vaartuig.
2
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de volgende typen elektromotoren:
a.
binnenboordmotor: de motor is ingebouwd in een vaartuig; hieronder vallen in
elk geval motortypen met de gangbare benamingen als inboard- en saildrivemotoren;
b.
onderwatermotor: de motor bevindt zich in een waterdichte behuizing onder
water en zit vast aan het vaartuig of is in het tot het vaartuig behorende roerblad bevestigd en niet uitneembaar of afneembaar na gebruik. Hieronder vallen in elk geval niet motoren met de gangbare benamingen als buitenboord- of
outboardmotoren, die wel afneembaar zijn.
3.
Geen subsidie wordt verstrekt voor parallel / gemengd hybride aandrijvingen, tenzij
sprake is van een dieselaandrijving, die geschikt is voor het gebruik van biodiesel.
Artikel 45
Aanvraag, verdeelsystematiek en beslissing
1.
Een aanvraag kan worden ingediend door een natuurlijk of rechtspersoon ten behoeve van een vaartuig bestemd voor particulier of bedrijfsmatig gebruik door de aanvrager. Aan dezelfde aanvrager kan ten hoogste vijf maal subsidie worden verstrekt.
2.
Een aanvraag wordt ingediend binnen een door gedeputeerde staten te bepalen aanvraagperiode.
3.
Subsidie dient te worden aangevraagd middels een door gedeputeerde staten vastgesteld
aanvraagformulier
dat
verkrijgbaar
is
via
de
internetsite
www.fryslan.nl/schoonvaren of kan worden aangevraagd bij de afdeling Economie,
recreatie en toerisme van de provincie Fryslân. Voor elke aanvraag wordt één aanvraagformulier ingevuld.
4.
Gedeputeerde staten beslissen op volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat
wanneer de aanvrager met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling is ontvangen, met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt.
5.
Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn
ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
6.
Gedeputeerde staten stellen de aanvraag voor advies in handen van het bestuur van
de Stifting Elektrysk Farre Fryslân.
7
Het bestuur van de Stifting Elektrysk Farre Fryslân adviseert gedeputeerde staten
schriftelijk of de aanvraag voldoet aan het bepaalde in artikel 46.
8.
Gedeputeerde staten beslissen binnen acht weken na ontvangst van de volledige
subsidieaanvraag. Deze termijn kan éénmaal met vier weken worden verlengd.
9.
Artikel 34, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006 is
niet van toepassing.
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Artikel 46
Toetsingscriteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvraag te voldoen aan de volgende
criteria:
a.
het vaartuig heeft zijn vaste ligplaats in de provincie Fryslân. Onder vaste ligplaats
wordt hier ook begrepen de ligplaats van een voor verkoop bestemd vaartuig;
b.
de installatie dient te worden uitgevoerd door een onderneming die deze werkzaamheden bedrijfsmatig uitvoert, overeenkomstig een door gedeputeerde staten aangeduide kwaliteitsnormering; en
c.
de aanvrager mag vóór het moment van ontvangstbevestiging van de subsidieaanvraag nog geen verplichtingen ten aanzien van de activiteit genoemd onder artikel 44,
eerste lid, zijn aangegaan;
d.
in het geval van hybrideaandrijvingen gelden de volgende aanvullende criteria:
I. het vaartuig moet ten minste 4 uur aaneengesloten op kruissnelheid (= 60%
van de rompsnelheid) elektrisch kunnen varen;
II. in geval van serie hybride dient het netto af te geven elektrisch vermogen
van de generator maximaal 60% te zijn van het geïnstalleerde elektrische
aandrijfvermogen, tenzij het geïnstalleerde elektrische aandrijfvermogen kleiner is dan 6 kW.
Artikel 47
Hoogte van de subsidie
1.
Afhankelijk van het type motor en het vermogen bedraagt de subsidie:
Elektrisch Motorvermogen
(Nominaal-S1)
≤ 3,0 KW
≤ 6 KW
≤ 10 KW
>10KW
2.
3.

100%
Parallel / Ge- Serie
Elektrisch mengd Hybride Hybride

Serie Hybride
(Bio-Diesel)

(Bio-Diesel)

€ 1500,00
€ 2200,00
€ 2850,00
€ 3500,00

€ 1500,00
€ 2200,00
€ 2850,00
€ 3500,00

€ 1500,00
€ 2500,00
€ 3500,00
€ 4000,00

€ 2000,00
€ 3500,00
€ 4750,00
€ 6500,00

Per vaartuig wordt éénmaal subsidie verstrekt.
De hoogte van de subsidie kan worden aangepast om te voldoen aan Europeesrechtelijke bepalingen voor staatssteun.

Artikel 48
Verplichtingen subsidieontvanger
1.
De subsidieontvanger is verplicht om:
a. gedurende één jaar, te rekenen vanaf de datum van het besluit tot subsidievaststelling, aan de buitenzijde van het vaartuig kenbaar te maken dat voortstuwing
plaatsvindt op basis van elektriciteit, met gebruikmaking van de hiertoe door gedeputeerde staten ter beschikking gestelde middelen;
b. de activiteit binnen drie maanden na het besluit tot subsidieverlening te realiseren.
Gedeputeerde staten kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van deze termijn.
2.
Gedeputeerde staten kunnen bij het besluit tot subsidieverlening overige verplichtingen opleggen.
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Artikel 49
Beschikking tot subsidievaststelling
1.
De subsidieontvanger dient uiterlijk vier maanden na het besluit tot subsidieverlening
een aanvraag tot subsidievaststelling in, met gebruikmaking van een door gedeputeerde staten vastgesteld formulier.
2.
Ten behoeve van de subsidievaststelling wordt een controle van de installatiewerkzaamheden en overige aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen uitgevoerd. Gedeputeerde staten kunnen deze controle geheel of gedeeltelijk opdragen
aan het bestuur van de Stifting Elektrysk Farre Fryslân.
3.
Gedeputeerde staten beslissen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.
Deze termijn kan éénmaal met vier weken worden verlengd.
C
Na artikel 49 wordt een nieuwe titel 6 ingevoegd, luidende:
Titel 6

Stimuleren installatie zonnestroomsystemen in Fryslân

Artikel 50
Doel
De subsidieregeling heeft als doel:
a.
het bevorderen van de toepassing van zonnestroomsystemen in de provincie Fryslân;
b.
het vergroten van de bekendheid met zonnestroom in de provincie Fryslân.
Artikel 51
Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde staten kunnen op aanvraag subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten:
a.
het installeren van een zonnestroomsysteem op of aan een gebouw met een vermogen vanaf 0,6 kW en kleiner dan 15 kW;
b.
het installeren van een zonnestroomsysteem op of aan een gebouw met een vermogen vanaf 15 kW tot en met 100 kW.
Artikel 52
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Aanvraag, verdeelsystematiek en beslissing

Een aanvraag kan slechts worden ingediend door een installatiebedrijf, namens een
natuurlijk of rechtspersoon, ten behoeve van het installeren van een zonnestroomsysteem op of aan een gebouw.
Een aanvraag wordt ingediend binnen een door gedeputeerde staten te bepalen
aanvraagperiode.
Subsidie dient te worden aangevraagd middels een door gedeputeerde staten vastgesteld
aanvraagformulier
dat
verkrijgbaar
is
via
de
internetsite
www.fryslan.nl/zonnestroom of kan worden aangevraagd bij de afdeling Economie,
recreatie en toerisme van de provincie Fryslân.
Gedeputeerde staten beslissen per categorie op basis van loting, voor zover door
verstrekking van subsidies voor aanvragen die gedurende de aanvraagperiode zijn
ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden.
Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 weken na het sluiten van de in het tweede
lid genoemde aanvraagperiode.
Artikel 34, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006 is
niet van toepassing.
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Artikel 53

Toetsingscriteria

De subsidie wordt verstrekt als wordt voldaan aan de volgende criteria:
a.
het zonnestroomsysteem wordt geïnstalleerd op of aan een gebouw in de provincie
Fryslân;
b
het zonnestroomsysteem dient te voldoen aan de voor zonnestroom geldende normen
zoals bepaald in de Elektriciteitswet 1998;
c.
de aanvrager mag vóór het moment van ontvangstbevestiging van de subsidieaanvraag nog geen verplichtingen ten aanzien van de activiteiten genoemd in artikel 51
zijn aangegaan.
Artikel 54
Hoogte van de subsidie
1.
Afhankelijk van vermogen van het zonnestroomsysteem, wordt het subsidiebedrag
bepaald op basis van onderstaande tabel:
Categorie zonnestroomsystemen

vergoeding per
Watt

a. zonnestroomsysteem op of aan een gebouw
met een vermogen vanaf 0,6 kW en kleiner dan 15
kW;
b. een zonnestroomsysteem op of aan een gebouw met een vermogen vanaf 15 kW tot en met
100 kW

€ 0,50

maximale
vergoeding
per
systeem
€ 3. 000,00

€ 0,20

€10. 000,00

2.

De hoogte van de subsidie kan worden aangepast om te voldoen aan Europeesrechtelijke bepalingen voor staatssteun.

Artikel 55
Verplichtingen subsidieontvanger
1.
De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit binnen 18 maanden na het besluit
tot subsidieverlening te realiseren. Gedeputeerde staten kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van deze termijn.
2.
Gedeputeerde staten kunnen bij het besluit tot subsidieverlening overige verplichtingen opleggen.
Artikel 56
Beschikking tot subsidievaststelling
1.
De subsidieontvanger dient uiterlijk binnen 20 maanden na het besluit tot subsidieverlening een aanvraag tot subsidievaststelling in, met gebruikmaking van een door de
gedeputeerde staten vastgesteld formulier.
2.
Ten behoeve van de subsidievaststelling en de naleving van de aan subsidieontvanger opgelegde verplichtingen, kan door of namens gedeputeerde staten een controle
worden uitgevoerd.
3
Gedeputeerde staten beslissen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.
Deze termijn kan éénmaal met vier weken worden verlengd.
D
Artikel 43 wordt vernummerd tot artikel 57.
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Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.
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