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Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
Delen mee:
Dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3,
lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, de volgende
subsidieplafonds zijn vastgesteld voor 2014:

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 (Ubs)
Hoofdstuk 6 Innovatie
Paragraaf 6.7
Maatschappelijke ICT diensten Overijssel: € 900.000,--.
Volgorde van behandeling: voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op
dezelfde dag zijn ontvangen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt in afwijking van
artikel 1.1.3. de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van
prioritering op basis van de totale punten die de aanvraag behaalt. De prioritering vindt plaats op
basis van het hoogst aantal behaalde punten voor de volgende onderdelen samen:
a. het maatschappelijk rendement, maximaal 30 punten;
b. het perspectief voor opschaling van de dienst, maximaal 30 punten;
c. de bijdrage aan de realisatie van de provinciale opgaven op het gebied van Economie,
Platteland, Mobiliteit en Energie, maximaal 30 punten.

Voor nadere informatie: de heer Rolf Teunis, telefoonnummer 038 499 74 81.

Hoofdstuk 8 Milieu
Paragraaf 8.20
Hernieuwbare energie en energiebesparing
Subpar. 8.20.1 Hernieuwbare energie en energiebesparing door woningcorporaties:
€ 35.000.000,-- voor het subsidietijdvak 3 juli 2014 tot 3 oktober 2014.
Volgorde van behandeling: voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen het
subsidieplafond wordt overschreden, wordt, met inachtneming van het advies van de
adviescommissie, de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van
prioritering op basis van de criteria die zijn opgenomen in artikel 8.20.1.10 lid 1.

Bij de toepassing van de rangschikking als bedoeld in het eerste lid worden de aanvragen per
energieproject beoordeeld; het is aldus mogelijk dat binnen een aanvraag een bepaald
energieproject wel wordt toegewezen en een ander energieproject niet.
Bij de toepassing van de rangschikking zullen Gedeputeerde Staten de criteria uit het eerste lid van
dit artikel eerst toepassen op de woningen met een label A of B (na doorvoering van de
aanpassingen). Indien er nog subsidie beschikbaar is dan zullen de criteria uit het eerste lid van dit
artikel worden toegepast op de woningen met een label C (na doorvoering van de aanpassingen).
Gedeputeerde Staten kennen voor de rangschikking zoals opgenomen in het eerste lid punten zoals
is bepaald in artikel 8.20.1.10, lid 4.
De eindscore wordt bepaald door optelling per energieproject op basis van de in lid 4 sub a tot en
met e behaalde punten per criterium, waarbij het energieproject met het hoogst aantal punten als
eerste wordt gerangschikt etc.
Een subsidieaanvraag kan worden ingediend van 3 juli 2014 tot en met 3 oktober 2014.
Nadere inlichtingen: energiefondsoverijssel.nl, telefoonnummer 088 348 55 50.

Gedeputeerde Staten voornoemd.
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