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Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 11 december 2014, kenmerk
5013.612014006998;

overwegende dat:

1. uitvoering wordt gegeven aan de Energiestrategie van de provincie Drenthe;
2. het gewenst is om bewustwording over energie en duurzame energieopwekking bij particuliere

woningeigenaren en daarmee werkgelegenheid in de installatiebranche te stimuleren;
3. uit de evaluatie van de uitvoering van de'zonnelening' blijkt dat de regeling succesvol is, in een

duidelijke behoefte voorziet en op enkele onderdelen aanpassing behoeft;
4. uit de analyse van het fínanciële risico blijkt dat het risico voor de provincie minimaal is;

gelet op artikel 143 van de Provinciewet;

BESLUITEN

de dekking van het financiële risico voor zonneleningen via de Reserve opvang revolverende
middelen vast te stellen op 15o/o van de leensom;

het maximum van de leensom voor de periode vanaf 1 januari 2014 to| en met 31 december
2019 vast te stellen op € 10 miljoen, op basis van het risicopercentage van 15 en risicodekking
met de bestaande reserve;

ilt de reeds gestorte bijdrage in de Reserve opvang revolverende middelen aan te merken als de
dekking voor de totale leensom van zonneleningen;

het op 18 december 2013 vastgestelde Uitvoeringsbesluit subsidie Duurzaamheidslening
hernieuwbare energie ('zonnelening'), dat is gepubliceerd in Provinciaal Blad 2013, nummer 63,
als volgt te wijzigen.

a. ln de titel "uitvoeringsbesluit" schrappen en "subsidie" wijzigen in "Subsidieverordening".

b. ln artikel 1.f "kennisgeving" vervangen door: "ontvangst van de getekende offerte van SVn".
c. ln artikel 7, eerste lid, sub a, toevoegen na zonneboiler: "en overige duurzame technieken"
d. Artikel 7, tweede lid: "Geen" vervangen door "Niet".

e. ln artikel 10.d. na "Gedeputeerde Staten" invoegen: "door SVn geen positieve krediettoets
van de aanvrager is afgegeven." De opsomming daarna, startend met "de aanvrager" en

eindigend met "verklaard" wordt verwijderd.
f. ln artikel 11.1 na "SVn" toevoegen de volgende zinsnede: "en de op 9 december 2014

gesloten Aanvullende overeenkomst van geldlening voor de zonnelening".
g. Artikel 11 .2: op de tekst na "Op de lening zijn van toepassing:" volgt een nieuwe opsomming,

luidende:"'Productspecificaties Duurzaamheidslening','Procedures Duurzaamheidslening',
'Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening'en de 'Toelichting op een Duurzaamheidslening en
Algemene Bepalingen voor geldleningen', zoals die op het moment van toekennen van de
subsidie zijn opgenomen in de dan geldende SVn lnformatiemap, die deel uitmaakt van de
Samenwerkings-/Deelnemingsovereenkomst tussen de Provincie Drenthe en de SVn dan
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wel door de SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst
van geldlening."

De oude opsomming wordt geschrapt.

h. Aan artikel 11 een derde lid toevoegen luidende:
"3. lndien een aanvrager verzuimt binnen drie kalendermaanden, gerekend vanaf de datum

vermeld op de kennisgeving, de leningovereenkomst met SVn te ondertekenen, wordt de

kennisgeving na deze drie maanden ingetrokken en vervalt de ingediende aanvraag tot
subsidie."

i. De titel van artikel 15 wordt vervangen door: "Afkondiging, inwerkingtreding en

overgangsrecht".
Aan artikel 15 wordt een lid toegevoegd. De bestaande tekst wordt vernummerd tot lid 1 en

hierin wordt "uitvoeringsbesluit" gewijzigd in "subsidieverordening" en het nieuwe lid 2 luidt:
"Op subsidies, die voor inwerkingtreding van deze verordening zijn aangevraagd of verleend,

blijft het recht zoals dit gold voor dat tijdstip van toepassing."
j. Bepalen dat deze wijzigingen in werking treden op de dag na plaatsing in het Provinciaal

Blad.

Assen,28 januari2015

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier voorzitter


