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Voorstel: 

1. In te stemmen met de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 en de bijbehorende 
bijlage I aanvraagformulier zonne-energie Dalfsen 2012. 

2. Het college van burgemeester en wethouders te mandateren besluiten op basis van de 
subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 te nemen. 

 
 

 



 
 
 
 
Inleiding:  In het Convenant ‘Duurzaam Dalfsen’ is onder afspraak 12, benoemd dat Gemeente en 
Provincie bereid zijn de krachten te bundelen en gezamenlijk de mogelijkheden ten aanzien van een 
grote zonne-energiecentrale van 0,5 tot 2 MWp (Megawattpiek) in de gemeente Dalfsen te verkennen en 
bij gebleken kansen te sturen op spoedige realisatie. Als eerste stap is een door de Provincie 
gefinancierd en door de Gemeente uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek naar de zonne-energiecentrale 
uitgevoerd. Uit de inventarisatie naar kansrijke locaties blijkt dat er binnen de gemeente Dalfsen 
voldoende dakoppervlakte beschikbaar is op bedrijfspanden om 2 MWp te kunnen realiseren. 
Hiervoor zijn ondernemingen met grootschalige dakoppervlakten in de gemeente Dalfsen 
geïnspecteerd en benaderd. Uit het onderzoek is echter gebleken dat het voor een onderneming, 
gezien de hoge investering voor zonnepanelen (incl. omvormer en installatiewerk) met de daarbij 
behorende lange terugverdientijden, nog niet interessant is om fotovoltaïsche installaties 
(zonnepanelen) te realiseren.  

 

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het haalbaarheidsonderzoek zonne-energiecentrale en 

contacten met de gemeente en de provincie is het idee ontstaan om ondernemingen met een geschikt 

dakoppervlakte in de gemeente Dalfsen, te stimuleren om een vraagbundeling van 2 MWp vorm te 

geven en daadwerkelijk tot realisatie over te gaan. Een financiële stimulans voor bedrijven ontbrak 

echter. Ons verzoek aan de provincie Overijssel, om de gemeente Dalfsen een bedrag van € 1 miljoen 

ter beschikking te stellen om een subsidieverordening uit te werken en subsidies te verstrekken aan 

ondernemingen in de gemeente Dalfsen, is gehonoreerd. 
 
Doelen:   

• Om rendabele businesscases voor ondernemingen in de gemeente Dalfsen te creëren, 
waarbij de fotovoltaïsche installaties in ongeveer vijf tot zeven jaar zijn terugverdiend. Het 
verstrekken van subsidies d.m.v. de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 draagt 
hieraan bij. Met dit middel is de realisatie van een zonne-energiecentrale van 2 MWp voor 1 
januari 2013 door ondernemingen in de gemeente Dalfsen mogelijk. 

• Dit speerpunt uit het convenant draagt bij aan de reductie van de CO2-uitstoot en vergroot het 
aandeel duurzame energie. 

 

Argumenten:  De provincie heeft ingestemd met de uitwerking van de subsidieverordening zonne-

energie Dalfsen 2012 en heeft aanvullend € 1 miljoen toegekend. Als tegenprestatie dient de 

gemeente Dalfsen een bijdrage te leveren in de organisatiekosten en zich in te spannen de gewenste 

doelstelling van 2 MWp te realiseren. Hierbij valt onder andere te denken aan de ambtelijke uren die 

nodigd zijn voor het opstellen van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 en het 

begeleiden van dit project, het organiseren van bedrijvencontactavonden, algemene communicatie en 

publicatie over de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 met daarbij de beoordeling en 

begeleiding van de subsidieaanvragen. 
 
Financiële gevolgen/kader: De provincie Overijssel heeft € 1 miljoen extra toegekend en dit bedrag 
grotendeels al overgemaakt aan de gemeente Dalfsen.  
 
Juridische gevolgen/kader: Niet van toepassing. 
 
Communicatie: Het organiseren van bedrijvencontactavonden, algemene communicatie en publicatie 
over de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012. 
 
Duurzaamheid: De realisatie van een zonne-energiecentrale tot 2 MWp door ondernemingen in de 
gemeente Dalfsen voor 1 januari 2013. 
 
Overlegd/afgestemd met: Afdeling F&B (mogelijkheden m.b.t. uitbetaling subsidies en het beheren 
van de ophoging met € 1 miljoen van de provincie Overijssel) en afdeling B &C (juridische controle op 
houdbaarheid en volledigheid). 

 

Toelichting andere afdelingen: Niet van toepassing. 

 

Conclusie: Instemmen met de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 en de bijbehorende 
bijlage I aanvraagformulier zonne-energie Dalfsen 2012. 



 
 
 
 
 
Bijlagen 
1. subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 
2. bijlage I aanvraagformulier zonne-energie Dalfsen 2012  
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart



 
 
 
 
         RAADSBESLUIT 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ….., nummer…  
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 afdeling 4.2.1 t/m 4.2.7 van de Algemene wet 
bestuursrecht; 
 
 
besluit: 
 
 
vast te stellen de volgende verordening: Subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. aanvraagformulier: aanvraagformulier ‘Subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012’ zoals 

opgenomen in bijlage I van de verordening. 
b. onderneming: een bedrijf gericht op het behalen van winst.  
c. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen. 
d. de-minimis-verklaring: verklaring van een bedrijf dat met de subsidieverlening  de steundrempels van 

de Vrijstellingsverordening nr. 1998/2006 van de Europese Commissie niet worden overschreden. 
e. prestatie: investeringen in fotovoltaïsche installaties door een onderneming op een bedrijfspand 

binnen de gemeente Dalfsen.  
f. subsidiabele kosten:subsidiabele kosten zijn de voor de activiteiten noodzakelijke kosten, die 

aantoonbaar rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de door de onderneming te leveren prestatie. Wij 
gaan uit van de aanschaf- en de montagekosten van de fotovoltaïsche installaties. 

g. subsidieplafond: het bedrag van € 1.000.000,-- dat gedurende het tijdsvlak van deze 
subsidieverordening ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies. 

h. terugverdientijd: de tijd die verloopt tussen het moment van investeren en het moment waarop de 
door deze investering veroorzaakte kasstromen gelijk zijn aan de investering. 

i. verordening: Subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012. 
 
Artikel 2 Subsidie 

1. Op aanvraag kan het college aan een onderneming subsidie verlenen voor een prestatie. 

2. Een ieder kan een aanvraag indienen. 

3. Subsidie wordt slechts verleend aan een onderneming.  
 
Artikel 3 Criteria 
De subsidie, zoals bedoeld in artikel 2, wordt slechts verleend indien: 

a. de prestatie een terugverdientijd heeft van meer dan vijf jaar; 
b. de prestatie minimaal 500.000 Wattpiek geïnstalleerd vermogen bedraagt;  
c. er voor de prestatie door een ander bestuursorgaan geen subsidie is verstrekt; 
d. de prestatie is gerealiseerd voor 1 januari 2013; 
e. de prestatie binnen de grenzen van de gemeente Dalfsen wordt gerealiseerd; 
f. het subsidieplafond nog niet is bereikt.  

 
Artikel 4 Grondslag subsidie 
1. De subsidie als bedoeld in artikel 2 bedraagt maximaal € 0,50 per geïnstalleerd vermogen uitgedrukt 

in Wattpiek met een maximum van € 1.000.000,-- en bedraagt ten hoogste 30 % van de netto-
investering. 

2. Voor de subsidie komen alleen die kosten in aanmerking die aantoonbaar rechtstreeks zijn toe te 
rekenen aan de investeringen in  fotovoltaïsche installaties.  



 
 
 
 
3. Belasting Toegevoegde Waarde is subsidiabel als door de aanvrager kan worden aangetoond dat de 

Belasting Toegevoegde Waarde niet met de fiscus kan worden verrekend. 
4. Investeringen die zijn gedaan voordat de aanvraag is ontvangen, zijn niet subsidiabel. 
 
Artikel 5 Indieningvereisten subsidieaanvraag 
1. De aanvraag voor een subsidie kan uitsluitend worden gedaan door schriftelijke indiening van het 

volledig ingevulde aanvraagformulier, zoals opgenomen in bijlage I, bij het college. 
2. Bij een aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens: 

a. een beschrijving van de prestatie waar subsidie voor wordt aangevraagd; 
b. lijst van de deel te nemen bedrijven en akkoordverklaring van de betreffende bedrijven; 
c. een begroting van de kosten per bedrijf van de prestatie, waar de subsidie voor wordt 

aangevraagd. 
3. De aanvrager overlegt tevens alle gegevens en stukken zoals genoemd in het aanvraagformulier. Het 

betreft in ieder geval een ingevulde de-minimis-verklaring en offertes van de investering per 
deelnemende onderneming. 

4. De aanvrager maakt bij de subsidieaanvraag melding van subsidies of andere vormen van 
staatssteun die de subsidieontvanger of subsidieontvangers, alsmede het eventuele moederconcern 
dan wel dochters van de onderneming of het eventuele moederconcern hebben ontvangen in de drie 
jaren voorafgaand aan de aanvraag voor subsidie. Tevens wordt melding gemaakt van eventuele 
andere aanvragen die in behandeling zijn op het moment van de aanvraag voor subsidie bij een 
ander bestuursorgaan. 

 
Artikel 6 Indieningstermijn subsidieaanvraag 
1. Een aanvraag wordt ingediend voor 1 april 2012.  
2. Een onvolledige subsidieaanvraag kan na de sluitingsdatum alleen volledig worden gemaakt voor 

zover het geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft. 
3. Een aanvraag wordt buiten behandeling gelaten indien niet is voldaan aan het eerste en tweede lid.    
 
Artikel 7 Volgorde van behandeling 
1. Het college plaatst de subsidieaanvragen in een prioriteitsvolgorde en verleent subsidie in de 

volgorde van de vastgestelde prioriteit, voor zover het subsidieplafond dit toelaat. 
2. De prioriteit van de subsidieaanvragen wordt bepaald door de omvang van de prestatie in Wattpiek. 
3. Indien de omvang van de prestatie zoals bedoeld in het vorige lid gelijk is, is de aangevraagde 

subsidie per Wattpiek bepalend voor de prioriteitsvolgorde. 
4. Indien de vorige twee leden niet leiden tot een prioriteitsvolgorde, is het aantal deelnemende 

bedrijven per aanvraag bepalend voor de prioriteitsvolgorde.  
 
Artikel 8 Subsidieverlening 
1. Bij het besluit tot verlenen van subsidie geeft het college  aan op welke wijze de verantwoording over   

de te ontvangen subsidie plaatsvindt.  
 
 

Artikel 9 Uitbetaling subsidie 
1. Na goedkeuring van de verantwoording, zoals bedoeld in artikel 8, wordt de subsidie door het college 

vastgesteld. 
2. Uitbetaling van het vastgestelde subsidiebedrag vindt plaats binnen vier weken nadat de 

subsidieontvanger het college op de hoogte heeft gebracht dat de prestatie is gerealiseerd. 
3. Een aanvraag, zoals bedoeld in het vorige lid, wordt gelijktijdig met de aanvraag om de subsidie 

ingediend. 
 
Artikel 10 Verplichtingen subsidieontvanger 
1. De subsidieontvanger doet binnen twee weken melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de 

prestatie, waarvoor subsidie is verleend, niet of niet geheel vóór de in de beschikking vermelde 
uitvoeringsdatum is gerealiseerd of dat vóór die datum niet of niet geheel aan de aan de subsidie 
verbonden verplichtingen zal worden voldaan.  



 
 
 
 
 
Artikel 11 Algemene hardheidsclausule 
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, waarin zij tot onbillijkheid leidt, waarin zij leidt tot 
situaties waarmee geen aanwijsbaar belang is gediend, kan het college van het bepaalde in deze 
verordening afwijken. 

 

Artikel 12 Slotbepaling 
1. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012’. 
2. De subsidieverordening treedt de dag na publicatie in werking.  

 

Ondertekening 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van ?? februari 
2012. 
 
 
De raad, 
de voorzitter,        de griffier, 
H.C.P. Noten        N.A. IJnema 
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Aanvraagformulier voor subsidie  

zonne-energie Dalfsen 2012 
 

Bijlage I 

 
 

 
Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 
(bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor één project 
met één of meerdere investeringen in fotovoltaïsche installaties door een onderneming op 
een bedrijfspand binnen de gemeente Dalfsen.  

 

 Algemene gegevens  

Naam aanvrager  

Naam project  

Welke rechtsvorm is op u/uw 
organisatie van toepassing?  

[   ] privaatrechtelijke rechtspersoon 

[   ] natuurlijk persoon   
 

Bent u ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel?  

[   ] ja   

[   ] nee  
 

Zo ja, wat is het  
inschrijfnummer KvK? 

 

Heeft u in de afgelopen 2 jaar en 
het lopende jaar (2010, 2011 en 
2012) subsidies of een andere 

vorm van overheidssteun 
ontvangen? 

[   ] ja   

[   ] nee 

Stuur een ingevulde ‘de-minimis-verklaring’ 
mee. Deze verklaring treft u op pagina 6 
van dit aanvraagformulier aan.  

Werkt u in het project samen 
met andere partijen of dient u de 

aanvraag namens andere 
partijen in? 

[   ] ja    

[   ] nee  

 

Stuur als bijlage een lijst mee van alle 
ondernemers. Gebruik hiervoor de: 
‘akkoordverklaring eindbegunstigde 
(onderneming)‘ op pagina 7 van dit 
aanvraagformulier.   

 

Vinden de projectactiviteiten 
plaats in de gemeente Dalfsen?  

[   ] ja 

[   ] nee (u komt niet in aanmerking voor een subsidie) 

Wanneer start het project?  

 

 De kosten van dat deel van de activiteit dat al 
heeft plaatsgevonden voordat de gemeente 
Dalfsen de aanvraag heeft ontvangen zijn niet 
subsidiabel. 
 

Wanneer eindigt het project?  

 

 Let op: fotovoltaïsche installaties moeten voor 
31 december 2012 geplaatst zijn. 
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 investeringen in fotovoltaïsche installaties 

 Let op! subsidiabele kosten zijn de voor de activiteiten noodzakelijke kosten, die 
aantoonbaar rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de door de onderneming te leveren 
prestatie. De gemeente Dalfsen gaat uit van de aanschaf- en de montagekosten van de 
fotovoltaïsche installaties door een onderneming op een bedrijfspand binnen de 
gemeente Dalfsen. 

 

U hoeft alleen de onderdelen in te vullen die van toepassing zijn op uw project.  
 

 algemeen 

Beschikt u over alle benodigde 
vergunningen voor de geplande 
activiteit(en) (bijvoorbeeld een  

omgevingsvergunning)?  

[   ] ja 

[   ] nee 

[   ] Niet van toepassing / vergunningsvrij 
 

Wat is de doelstelling van het 
project?  

Beschrijf zo concreet mogelijk wat u met 

het project wil bereiken. 

 

 
 
 
 

Zijn er belemmeringen of 
knelpunten die de uitvoering van 

uw project in de weg staan? 

[   ] ja 

[   ] nee 

Zo ja, welke zijn dat en hoe wilt u 
ze oplossen?  

 

Op welke manier gaat u de 
resultaten van dit project monitoren 

na afloop van het project?  

 

Hoe hoog is de gevraagde subsidie?   Vul het onderdeel begroting van dit formulier in om dit 
bedrag te onderbouwen. 

Is het totaal geïnstalleerde 
vermogen minimaal 500.000 

Wattpiek?  

[   ] ja 

[   ] nee (u komt niet in aanmerking voor een subsidie) 

Hoeveel is het totale geïnstalleerde 
vermogen en opbrengst in 

wattpiek? 

 Voeg ter onderbouwing offertes bij. 

Is de terugverdientijd van de 
investering inclusief de gevraagde 

subsidie minder dan 5 jaar?  

[   ] ja (u komt niet in aanmerking voor subsidie) 

[   ] nee  

voeg ter onderbouwing een berekening per onderneming van de geschatte 
terugverdientijd van de aanschaf- en de montagekosten van de fotovoltaïsche 
installaties bij. 
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 Begroting 

 

 

 
Geef een gedetailleerde begroting met gespecificeerde toelichting, geraamde dekking van 
kosten inclusief financiële bijdrage van derden.  
Uit de begroting dient de noodzaak van de subsidie te blijken.  

 

 Kosten 

Geef een gedetailleerd overzicht van de subsidiabele kosten van het project. Niet 
subsidiabel zijn de volgende kosten: 

• De kosten van dat deel van de prestatie dat al heeft plaatsgevonden voordat de 
gemeente Dalfsen de (volledige) aanvraag heeft ontvangen.  

• De kosten die niet noodzakelijk en/of redelijk zijn voor de realisatie van de 
prestatie of die niet aantoonbaar rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de 
prestatie. 

 

 

Kosten 

Kostenpost, zo gedetailleerd mogelijk (naam) 

 
bedrag (€) 
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Financiering (bijvoorbeeld sponsoring, eigen bijdrage, subsidies en verwachte 
inkomsten) 

 
naam financier bedrag (€) 

status financiële bijdrage partners: 
geld reeds toegekend/in behandeling 
(naam) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Gevraagde subsidie Gemeente Dalfsen:      €   
Let op: gebruik de rekenhulp om te 
bepalen hoe hoog uw maximale 
subsidie is.  

 Totale financiering   

    

 Totale kosten Totale financiering Saldo 

   € 0,-- 

 

 

Rekenhulp voor zonne-energieprojecten voor bedrijven 

Bepaal uw maximale subsidie.  

 

  bedrag (€) 
 

 
Totale kosten/netto 
investering:  

  

Maximale subsidie = 30 % van de netto investering:   

 

NB:  
Per Wattpiek geïnstalleerd vermogen is maximaal 0,50 euro subsidie beschikbaar.  
De subsidie bedraagt maximaal 30% van de netto investering met een maximum van 
€ 1.000.000,- euro.  
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 Checklist bijlagen 

 

Met deze lijst kunt u controleren of alle bijlagen bij uw aanvraag zijn gevoegd.  

 Een kopie van een recent bankafschrift; 

  lijst met deelnemende ondernemers met akkoordverklaring (pagina 7); 

 een machting van de onderneming voor het indienen van de aanvraag 
(indien van toepassing); 

 een ingevulde de-minimis-verklaring (pagina  6); 

 offertes van de investeringen met de terugverdientijd in fotovoltaïsche 
installaties door een onderneming op een bedrijfspand binnen de gemeente 
Dalfsen. 

 

Totaal aantal bijlagen:       

 

 
Verklaring en ondertekening 

 

Ondergetekende verklaart: 
• alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid te 

hebben ingevuld; 
• bekend te zijn met de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (zie 

onze website); 
• niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn. 

Naam   

Functie  

Datum  

Handtekening   

 

Stuur het ingevulde formulier ondertekend en met bijlagen naar: 
 

Gemeente Dalfsen  
afdeling Milieu & Bouwen 
Postbus 35 
7720 AA Dalfsen 
 

Binnen 5 werkdagen nadat wij uw aanvraag via de post hebben ontvangen, krijgt u 
een ontvangstbevestiging toegestuurd. Uiterlijk 8 weken na indiening van de 
subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of niet voor 
subsidie in aanmerking komt.  

Let op: de gemeente Dalfsen neemt uw aanvraag alleen in behandeling als deze 
tijdig (vóór 1 april 2012) en volledig is ontvangen.  
Na de indieningtermijn kunt u geen inhoudelijke aanvullende gegevens meer 
verstrekken! 

 
Voor vragen kunt u bellen met het energieloket. Telefoon: 0529-488388  
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De minimis-verklaring  
 
Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting op dit formulier te lezen!  
 
Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming alsmede aan het eventuele gehele 
moederconcern waartoe de onderneming behoort  
 
Lgeen “de minimis-steun”  
 
over de periode van 1 januari 2010 (jaartal 2 belastingjaren gelegen voor de datum van ondertekening van deze verklaring 
tot ………………………..(datum van ondertekening van deze verklaring) niet eerder “de minimis-steun” (in welke vorm of voor 
welk doel dan ook) is verleend.  
 
Lbeperkte “de minimis-steun”  
 
over de periode van 1 januari 2010 (jaartal 2 belastingjaren gelegen voor de datum van ondertekening van deze verklaring) 
tot …………………...……..(datum van ondertekening van deze verklaring) eerder “de minimis-steun” is verleend tot een totaal 
bedrag van € ……….…………… en dat de verwachting is dat tot het moment van verlening van de onderhavige steun, de grens 
van € 200.000 niet zal worden bereikt dan wel anderszins geen staatssteun zal worden ontvangen.  
 
Een kopie van gegevens waaruit eerder verleende “de minimis-steun” blijkt wordt bijgaand verstrekt.  
 
Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door:  
(naam onderneming)  
_____________________________________________________________________________(naam functionaris)  
_____________________________________________________________________________(functie)  
_____________________________________________________________________________(adres onderneming)  
_____________________(postcode) _______________________________________________(plaats)  
 
 
datum:      handtekening:  
 
______________________ _________________________  

 
TOELICHTING  
De Europese Commissie heeft bij verordening een drempel vastgesteld waaronder steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) worden geacht 
niet aan de criteria van artikel 87, eerste lid van het EG-Verdrag te voldoen en derhalve niet hoeven te worden aangemeld. Deze drempel is 
gesteld op een bedrag van € 200.000,00. Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie jaar. Steun die het bedrag van € 
200.000,00 niet overschrijdt, wordt aangemerkt als "de minimis-steun". Het plafond is van toepassing ongeacht de vorm van de steun en 
ongeacht het met de steun beoogde doel. De de minimis-regel is niet van toepassing op de vervoerssector, de landbouw-, de visserij- en de 
aquacultuursector, exportsteun en steun waardoor binnenlandse producten ten opzichte van ingevoerde producten worden bevoordeeld. In 
deze gevallen dient de steun aangemeld te worden. De aanmelding wordt uitgevoerd door de gemeente Rotterdam. Door middel van deze 
verklaring geeft u aan, dat met de huidige subsidieverlening voor uw onderneming alsmede het gehele eventuele moederconcern waartoe uw 
onderneming behoort, de drempel van € 200.000,00, gerekend over een periode van drie belastingjaren, niet wordt overschreden. U moet 
daarom nagaan of in de afgelopen drie belastingjaren enige vorm van steun door een overheidsinstantie aan uw onderneming is verstrekt. 
Behalve om subsidieverlening kan het daarbij gaan om leningen tegen gunstige voorwaarden, specifieke sociale en fiscale faciliteiten, de 
verkoop van grond tegen een lagere prijs dan de marktwaarde, vrijstellingen, verlagingen of kwijtschelding van directe of indirecte 
belastingen, preferenties bij het plaatsen van overheidsopdrachten etc. Bij het bedrag van de onderhavige subsidieverlening dient u eventuele 
andere in de afgelopen drie belastingjaren ontvangen steun op te tellen. Het gaat daarbij niet alleen om steun die u heeft ontvangen van de 
provincie/gemeente maar ook om steun die u heeft ontvangen van andere overheidsinstanties. De de minimis-regel laat de mogelijkheid 
onverlet dat ondernemingen voor hetzelfde project ook staatssteun ontvangen die door de Commissie is goedgekeurd of binnen het 
toepassingsgebied van een groepsvrijstellingsverordening valt. Het is raadzaam om zorgvuldig na te gaan of in uw geval de de minimis-
drempel niet wordt overschreden. Immers bij overschrijding van de drempel dient de steun aangemeld te worden. Handelen in strijd met de 
staatssteunregels uit het EGVerdrag kan in het ergste geval leiden tot terugvordering van de verleende steun!  
Het formulier heeft betrekking op twee situaties:  

-  uw onderneming alsmede het gehele eventuele moederconcern waartoe uw onderneming behoort heeft de afgelopen drie 
belastingjaren in het geheel geen steun ontvangen, of  

-  uw onderneming alsmede het eventuele gehele moederconcern waartoe uw onderneming behoort heeft in de afgelopen drie 
belastingjaren steun ontvangen, maar opgeteld bij het bedrag van de huidige subsidieverlening wordt het bedrag van € 200.000,00 
niet overschreden.  

 
Uiteraard vult u alléén de rubriek in die op uw situatie van toepassing is. Vergeet u in het tweede geval vooral niet om de bijlage(n) bij te 
sluiten! 

 

 

 

Indien meerdere ondernemingen van toepassing zijn dient u dit formulier: ‘De minimis-verklaring’ meerdere malen te 
gebruiken en toe te voegen bij het aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012. 
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Akkoordverklaring  eindbegunstigde (onderneming) 

 

 
De eindbegunstigde is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en is de 
subsidieontvanger.  

Naam organisatie   

Straat en huisnummer  

Postbus  

Postcode  

Plaats  

Bankrekeningnummer  
Stuur een kopie van een recent 
bankafschrift mee bij uw 
aanvraag. 

Inschrijfnummer Kamer van 
Koophandel 

 

Naam contactpersoon   

Geslacht [  ] man     [   ] vrouw 

Functie bij het project   

Telefoon  mobiel:  

E-mailadres  

website  

Huidige energieverbruik (in kwh 
per jaar) 

 

Dakoppervlak (in m2)  

Daktype [  ] plat    [   ] schuin 

Totaal vermogen (in Wattpiek)  

 

Verklaart: 

 

 

 

Datum 

De intenstie te hebben om deel te nemen als onderneming in de aanvraag voor 
subsidie zonne-energie, behorende bij de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 
2012. 

De benodigde investeringen te doen in fotovoltaïsche installaties voor 1 januari 2013, 
onder voorwaarde van subsidieverstrekking door het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Dalfsen. 

Handtekening ondernemer  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indien meerdere ondernemingen van toepassing zijn dient u deze pagina: ‘akkoordverklaring eindbegunstigde 
(onderneming)’ meerdere malen te gebruiken en toe te voegen bij het aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie 
Dalfsen 2012. 


