
 

De raad van de gemeente Ridderkerk; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Subsidieverordening  ‘Energiezuinig investeren in Cornelisland 2021’

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen subsidie
Artikel 1
Begrippen:
a. Bedrijfspand: gebouw dat volgens het bestemmingsplan bestemd is om daarin een bedrijf uit 

te oefenen;
b. Bouwen: het plaatsen en geheel oprichten van een bedrijfspand;
c. Aanvrager: de rechtspersoon op het bedrijventerrein Cornelisland die

1) grond heeft gekocht op bedrijventerrein Cornelisland of 
2) grond en een bedrijfspand heeft gekocht waar deze subsidieverordening op van toepassing
    was of 
3) grond en een bedrijfsruimte huurt waar deze subsidieverordening op van toepassing is, 
    én die de subsidie aanvraagt;

d. Energielijst: lijst die behoort bij de regeling Energie Investeringsaftrek; voorbeelden op deze 
lijst, en andere maatregelen die voldoen aan de prestatie-eisen uit de lijst, komen in 
aanmerking voor EIA. Het betreft de Energielijst voor het lopende jaar, of van de lijst van het 
jaar daarvoor indien de lijst van het lopende jaar nog niet uitgebracht is;

e. Beoordelaar: door de gemeente aangewezen medewerkers van de door de gemeente 
aangewezen organisatie om over de aanvraag te adviseren;

f. College: college van B&W van de gemeente Ridderkerk;
g. Investering: bedrag van de activering van het bedrijfsmiddel in de boekhouding (inclusief 

voortbrengingskosten, exclusief kosten energieadvies, subsidie in mindering brengen) 
(conform EIA, ISDE, SDE, en vergelijkbare vervolgregelingen);

h. Cornelisland: bedrijventerrein Cornelisland gelegen in de gemeente Ridderkerk;
i. ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie ISDE;
j. SDE (SDE, SDE+ en SDE++): Ministeriële regeling Stimulering Duurzame Energieproductie.

Artikel 2
Doelstelling: 
Doel van de regeling is dat bedrijven die op bedrijventerrein Cornelisland gevestigd zijn extra 
maatregelen toepassen op het gebied van energiezuinige bedrijfsgebouwen en/of het 
energiezuinig inrichten van de bedrijfsprocessen.

Hoofdstuk 2 Aanvragen subsidie
Artikel 3
De aanvrager vraagt subsidie aan bij het college, met een daartoe vastgesteld formulier, en levert 
daarbij de benodigde bescheiden aan die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn:
 kopie van de verklaring van RVO dat het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de 

Energielijst en/of;
 kopie van de verklaring van RVO dat het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van ISDE en/of;
 kopie van de verklaring van RVO dat het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van SDE.

 



 

 
Artikel 4
De hoogte van de subsidie is:
a. maximaal 25% van de som van de investeringen in maatregelen die voldoen aan de eisen 

gesteld in artikel 3, maar; 
b. maximaal het oppervlak van het bouwkavel in m2 x € 8,-.

Artikel 5
De subsidieaanvraag:
a. heeft betrekking op maatregelen voor het te bouwen bedrijfspand op bedrijventerrein 

Cornelisland die genoemd worden op de Energielijst voor de categorieën:
1. Bedrijfsgebouwen (A);
2. Processen (B);
3. Duurzame Energie (D);
4. Energiebalancering (E).

b. en/of heeft betrekking op apparaten voor het te bouwen bedrijfspand op bedrijventerrein 
Cornelisland die in aanmerking komen voor de ISDE;

c. en/of heeft betrekking op hernieuwbare energietechnieken voor het te bouwen bedrijfspand op 
bedrijventerrein Cornelisland die in aanmerking komen voor de SDE;

d. en/of heeft betrekking op zonnepanelen;
e. en de subsidieaanvraag heeft géén betrekking op aardgasgestookte apparatuur.

Artikel 6
Het college verleent subsidie onder de voorwaarde dat:
a. De aanvraag voldoet aan alle bij deze verordening gestelde eisen;
b. De aanvrager alle informatie beschikbaar houdt, die voor een correcte beoordeling van de 

aanvraag nodig zijn;
c. De aanvrager op verzoek inlichtingen verstrekt betreffende de maatregelen en de beoogde 

besparingen;
d. De aanvrager op verzoek de beoordelaar toegang verleent tot het bedrijfspand om de 

maatregelen te aanschouwen;
e. De aanvrager bereid is medewerking te verlenen aan publiciteit om de maatregelen waarvoor 

subsidie is toegekend ook bij andere ondernemers onder de aandacht te brengen.

Hoofdstuk 3 Vaststellen subsidie
Gereed melding

Artikel 7
De aanvrager meldt, met het daartoe vastgesteld formulier, dat de uitvoering van de maatregelen 
voltooid is en verzoekt het college tot vaststelling subsidie, en levert daarbij de benodigde 
bescheiden aan waarmee de beoordelaar kan beoordelen dat maatregelen zijn getroffen (kopieën 
van facturen, betalingsbewijzen, tekeningen of foto’s).

Artikel 8
De gereed melding voor het vaststellen van de subsidie is uiterlijk 24 maanden na de in 
bedrijfsneming van het bedrijfspand. De gereed melding kan worden ingediend tot een jaar na 
afsluiten GREX Cornelisland Ridderkerk.

Vaststelling

Artikel 9
Het college gaat over tot vaststelling van de subsidie onder de voorwaarden dat:
a. maatregelen conform aanvraag zijn uitgevoerd;
b. het bedrijfspand gereed is voor gebruik;



 

c. het bedrijfspand niet in strijd is met de bestemming en/of bouwvergunning;
d. de beoordelaar informatie tot zijn beschikking heeft om de uitvoering van de maatregelen te 

beoordelen en deze van goedkeuring voorziet;
e. de beoordelaar schriftelijk een verklaring afgeeft omtrent de toekenning van subsidie.

Artikel 10
De gemeente kan afwijken van de ingediende factuurbedragen als blijkt dat deze bedragen 
aanzienlijk afwijken van de marktprijs.

Hoofdstuk 4 Betaling
Artikel 11
Het definitieve subsidiebedrag wordt binnen zes weken na de subsidievaststelling betaalbaar 
gesteld.

Artikel 12
Niet tot betaling wordt overgaan indien:
a. de aanvrager niet aan de krachtens deze verordening geldende verplichtingen voldoet;
b. de aanvrager onjuiste informatie heeft verstrekt;
c. de aanvrager failliet is of hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek 

daartoe bij de rechtbank is ingediend.

Hoofdstuk 5 Nadere bepalingen subsidie
Nadere bepaling

Artikel 13
a. Het subsidieplafond wordt vastgesteld op € 1.500.000,-.
b. Subsidie wordt niet toegekend als door een subsidieverlening het subsidieplafond wordt 

overschreden. 
c. Volledige aanvragen moeten uiterlijk 30 juni 2022 door het college zijn ontvangen.

Artikel 14
Volgorde van toewijzing indien het subsidieplafond genoemd in artikel 13 wordt bereikt:

a. Als eerste komen in aanmerking de aanvragers die gevestigd zijn op grond die gekocht is 
van de gemeente en nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van deze regeling of van de 
regeling bedoeld onder artikel 18 lid 2.

b. Als tweede komen in aanmerking de aanvragers die gevestigd zijn op grond die gekocht is 
van de gemeente en waarvan de maximale subsidieruimte zoals bedoeld in artikel 4 niet is 
gebruikt. 

c. Als derde komen in aanmerking aanvragers die niet behoren tot de categorieën zoals 
benoemd in lid a en b. Toewijzing in deze categorie is op volgorde van binnenkomst én 
volledigheid van de aanvraag. 

d. Het college beslist binnen 13 weken over een volledig ingediende aanvraag, met dien 
verstande dat op aanvragen als bedoeld in sub c binnen 13 weken na juni 2022 zal worden 
beslist.

Artikel 15
Het college kan voor de uitvoering van deze subsidiebepalingen nadere regels vaststellen.

Artikel 16
Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het gestelde in deze 
verordening naar het oordeel van het college zou leiden te een onredelijke beslissing kan het 
college daarvan gemotiveerd afwijken.

 Volgnr. 3 van 4



 

Artikel 17
Deze verordening kan aangehaald worden als subsidieverordening ‘Energiezuinig investeren in 
Cornelisland 2021’.

Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 18
1. De verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De subsidieverordening Energiezuinig investeren in Cornelisland 2013, vastgesteld bij 

raadsbesluit van 12 september 2013 onder nummer 2013-283/21002, wordt ingetrokken.
3. Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn aangevraagd en verleend, 

blijven de bepalingen van de subsidieverordening Energiezuinig investeren in Cornelisland 
2013 van kracht.

Bijlagen

I Toelichting Subsidieregeling
II Aanvraagformulier subsidie voor Energiezuinig investeren in Cornelisland 
III Vaststellingsformulier subsidie voor Energiezuinig investeren in Cornelisland 
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