
Toelichting subsidieregeling Ondersteuning Initiatieven Energietransitie 
 
Algemene toelichting 
 
De energietransitie is een vraagstuk dat tegenwoordig op diverse terreinen centraal staat, 
zo ook binnen de provincie Flevoland. Naast het zelf organiseren van processen, wil de 
provincie ook externe projecten ondersteunen door verschillende middelen beschikbaar te 
stellen die een bijdrage kunnen leveren aan het project. Het kan hierbij om allerlei soorten 
projectvoorstellen en tevens allerlei soorten middelen gaan. De subsidieregeling heeft als 
doel burgers en organisaties die activiteiten op willen starten ter bevordering van de 
energietransitie te ondersteunen, motiveren en inspireren. Het primaire doel van deze 
regeling is dus het stimuleren van de energietransitie. Deze subsidieregeling maakt 
onderdeel uit van de Flevolandse Energieagenda (FEA). 
 
Indien een bijdrage van de provincie gewenst is, moeten de voorstellen wel aan een aantal 
criteria voldoen. Centraal daarbij staat dat de provincie een bijdrage levert, maar geen 
eigenaar wordt van het project.  
 
Toelichting criteria 
 
Om het toepassen van de middelen zo effectief mogelijk te maken, werden op 18 juli in 
Provinciale Staten criteria vastgesteld waaraan de voorstellen moeten voldoen. Ondanks 
dat het woord “criterium” de indruk wekt dat dit beantwoord kan worden met een simpele 
ja of nee, zal in de praktijk blijken dat dit in de meeste gevallen niet zo is.  
 
Hieronder volgt een toelichting bij de criteria. 
 

 Economische principes 
Een voorstel dat volgens economische principes is ontwikkeld. Dit betekent dat het een 
kloppende businesscase heeft en financiële dekking op basis van deze businesscase. De 
subsidie is vooral bedoelt om initiatieven met betrekking tot de energietransitie op gang te 
helpen of door een dood punt te helpen. Het zijn initiatieven die een waarde toevoegen. 
Daarmee zijn ze door te vertalen in een economische waarde. 
 

 Provinciaal niveau 
Het voorstel heeft een versnellend en/of verbindend karakter en een potentieel dat 
opschaalbaar is naar provinciaal niveau of daarvoor een pilot zijn. 
 

 Kennisdeling 
Het voorstel draagt zorg voor kennisdeling. Dit kan gaan om: 
• Het krijgen van nieuwe informatie of kennis  
• Nieuwe ideeën en/of oplossingen 
• Het uitwisselen van ervaring  
• Het bestuur een beter beeld geven van wat er in de samenleving speelt 
 

 Samenwerking 
Bij het project werkt de initiatiefnemer samen met de relevante gebiedsautoriteiten. Dit 
kan gaan om: 
• Nieuwe netwerken/partners 
• Versterken bestaande samenwerkingsverbanden 
 

 Kansrijk 
Het voorstel lijkt kansrijk, maar vraagt verdere ontwikkeling(en) die autonoom niet van de 
grond komen. 
 
Daarnaast verlangt de provincie dat een voorstel zich richt op een of meer van 
onderstaande criteria: 
• besef bij de Flevolander (bewoners en bedrijven) ontwikkelen t.a.v. nut en noodzaak van 
energietransitie;  
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• ketens stimuleren die nodig zijn voor de transitie (passende opleidingen tbv 
gekwalificeerd personeel om in toenemende vraag te voorzien, stimuleren passende 
product/dienstenaanbod); 
• tijdige en passende (ruimtelijke) beleidsontwikkeling vragen zodat we kunnen anticiperen 
op structurele veranderingen;  
• ambitieus en voortvarend de transitie van de eigen provinciale organisatie mogelijk 
maken 
 
Overwegingen 
 
Op 18 juli zijn criteria vastgesteld door Provinciale Staten voor uitdelen van subsidies. Deze 
criteria staan geformuleerd in de koersnotitie Duurzame Energie. De subsidie heeft als doel 
initiatieven te stimuleren waar projecten uit voortkomen die mogelijk een bijdrage leveren 
aan de energietransitie. 
 
Begripsbepaling 
 

• Duurzame energie: energie die schoon is en niet op gaat. 
• Energietransitie: overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame 

en/of groene energie. 
• Initiatief: een idee of aanzet om een project op te zetten. 
• Project: een activiteit of samenhangend geheel van activiteiten en prestaties 

waarvoor een eenmalige subsidie wordt gevraagd. 
• Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste 

beschikbaar is voor de verstrekking van een éénmalige subsidie op grond van deze 
nadere regels. 

• Expertteam: dit team bestaat uit een nader te bepalen samenstelling van experts 
met marktkennis. 

• Eenmalige subsidie: subsidie die incidenteel voor een bepaalde in tijd begrensde 
activiteit wordt verstrekt. 

 
Subsidieaanvrager 
 
De doelgroep is breed, het gaat om intiatiefnemers.  
 
Subsidievorm 
 
Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze nadere regels een eenmalige subsidie 
voor activiteiten in de vorm van een projectsubsidie.  
 
Subsidieplafond 
 
Het subsidieplafond voor de periode 2019 – 2020 is €250.000,- per jaar. 
 
Wijze van verdeling van het subsidieplafond 
 
Het hele jaar door kunnen aanvragen worden ingediend en in volgorde van binnenkomst 
worden zij beoordeeld door het expertteam. Wanneer het subsidieplafond bereikt is, 
moeten aanvragers wachten tot de volgende termijn. 
 
Weigeringsgronden 
 
Een subsidieaanvraag voor een initiatief wordt geweigerd indien: 
• De initiatieven worden uitgevoerd buiten Flevoland 
• Niet gericht zijn op energietransitie 
• Niet aan de subsidiecriteria voldoet 
• Het subsidieplafond overschreden wordt 
• Het initiatief niet past binnen de reikwijdte van de nadere regels 
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• Het gaat om vormen van duurzame energie die het gebruik van fossiele energie in stand 
houden 
 
Procedure en commissie van advies 
 
Bij een subsidieaanvraag gaan Gedeputeerde Staten eerst na of de aanvraag compleet is en 
voldoet aan de nadere regels ‘Subsidieaanvragen Duurzame Energie’. Indien dit het geval is, 
wordt de aanvraag voor advies voorgelegd aan een door Gedeputeerde Staten in te stellen 
expertteam. 
 
Een expertteam toetst of de ingezonden voorstellen in voldoende mate aan de vastgestelde 
criteria voldoen en geeft vervolgens advies aan GS over besluitvorming. 
 
Het expertteam bestaat uit een oneven aantal leden zodat indien nodig democratisch 
beslist kan worden. 
 
Vereisten subsidieaanvraag 
 
Een subsidieaanvraag dient te voldoen aan de volgende vereisten: 
• de aanvraag dient elektronisch via het subsidieloket Flevoland bij de Gedeputeerde 
Staten te worden ingediend 
• bijlagen kunnen verstuurd worden per post. 
 
Aanvraagperiode 
 
Subsidieaanvragen kunnen worden gedaan gedurende de pilotperiode van deze subsidie. 
Deze loopt van januari 2019 tot en met december 2020.  
 
Subsidiabele kosten 
 
Uitgaven die niet direct op de realisatie van het project zijn gericht komen niet voor 
subsidie in aanmerking. 
Kosten die zijn gemaakt voordat de aanvraag is ingediend komen niet in aanmerking voor 
subsidie. 
 
Niet subsidiabele kosten 
 
Niet subsidiabele kosten zijn: 
• kosten van (deel)activiteiten die plaatsvinden buiten Flevoland 
• debetrente, financiële sancties, gerechtskosten en soortgelijke kosten 
• investeringen  
 
Hoogte van de subsidie 
Voor het initiatief wordt er minimaal €5.000,- tot maximaal €25.000 verstrekt van de 
subsidiabele kosten. 
 
Subsidieverplichtingen 
 
De subsidieontvanger is verplicht om medewerking te verlenen aan 
communicatieactiviteiten en kennisdeling van de provincie in het kader van het te 
honoreren initiatief.  
 
Evaluatie 
 
• Na uitvoering van de eerste tranche worden de nadere regels tussentijds geëvalueerd 
• De resultaten van de in het eerste lid genoemde evaluatie kunnen aanleiding geven tot 
wijziging van deze nadere regels. 
• In 2021 vindt een eindevaluatie plaats waarin wordt ingegaan op de vraag of subsidiering 
op grond van deze nadere regels heeft bijgedragen tot het bevorderen van de 
energietransitie in Flevoland. 
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