
Besluit van 20 april 2021 tot wijziging van de Voucherregeling 

Energiecoöperatie Fryslân 

Gedeputeerde Staten van Fryslân, 

  

Gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013; 

  

Besluiten vast te stellen: 

  

De wijziging van de Voucherregeling energiecoöperatie Fryslân. 

Artikel  I 
De Voucherregeling energiecoöperatie Fryslân wordt als volgt gewijzigd: 

  

A. 

  

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 

  

1. Onderdeel c komt te luiden als volgt: 

  

c. aan de energie coöperatie die de aanvraag indient reeds tweemaal een subsidie is verstrekt 

op grond van de regeling. 

2. Na onderdeel d wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een 

puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: 

  

e. de energiecoöperatie voor dezelfde activiteit waarvoor zij subsidie aanvraagt reeds een 

subsidie verstrekt heeft gekregen op grond van de regeling. 

B. 

  

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 

  

1. In het tweede lid, wordt tussen het woord ‘’bedraagt’’ en het genoemde percentage ‘’50%’’, het 

woord ‘’maximaal’’ ingevoegd. 

2. Het in het derde lid genoemde bedrag van ‘’€ 2.500,00’’ wordt vervangen door ‘’€ 5.000,00’’. 

C. 

  

Artikel 9 komt te luiden als volgt: 

  

Artikel 9. Niet subsidiabele kosten 

In aanvulling op artikel 1.10 van de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013 zijn de vol- 

gende kosten niet subsidiabel: kosten die reeds door derden worden gefinancierd, zodanig dat de totale 

financiering van de subsidiabele kosten, meer dan 100% bedraagt. 

  

D. 

  

Artikel 13 van de regeling komt te luiden als volgt: 

  

Artikel 13. Afkondiging, inwerkingtreding en overgangsrecht 

1. Deze subsidieregeling wordt in het provinciaal blad bekendgemaakt en treedt inwerking de dag 

na publicatie in het provinciaal blad en werkt terug tot 15 november 2019 voor zover publicatie 

na deze datum plaatsvindt. 

2. Op aanvragen voor subsidie die zijn ingediend voor 1 mei 2021, blijft de regeling van toepassing 

zoals deze luidde voor deze datum. 

Artikel  II 
Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2021. 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 20 april 2021. 

Voorzitter drs. A.A.M. Brok 

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM 
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