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Welke voorzieningen gaat u treffen?

Om in aanmerking te komen voor de groene leges dient u te (ver)bouwen me een 50% scherpere EPC norm dan
uit het bouwbesluit van 2012. Aangeven bij de toelichting.
Hierbij kunt u gebruik maken van de volgende opties:
Plaatsing van zonnepanelen. Omschrijf het aantal en de opbrengst bij de toelichting. Voor het plaatsen van
zonnepanelen die onderdeel uitmaken van voorzieningen die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijk voorgeschreven EPC, wordt geen vrijstelling op de leges gegeven.
Aansluiting op andere vormen van een duurzame energieopwekking (bijv. biomassa, aardwarmte)
Groene daken.
Warmtenetaansluiting.
Groene gevels.
Een ander duurzaam initiatief. Omschrijf uw initiatief bij de toelichting.

4

Toelichting

5

Ondertekening

5.1

Datum

5.2

Handtekening aanvrager

Omschrijving van de regeling:
de regeling is bedoeld voor particuliere initiatiefnemers
er moeten meer duurzaamheidsvoorzieningen worden aangebracht dan wettelijk vereist
er wordt een korting van 50% op de leges voor de activiteit bouwen of strijdig gebruik toegepast
per aanvraag geldt een maximum van € 10.000
de regeling geldt voor 2019 of tot het moment waarop het beschikbare budget (€ 75.000) op is
de regeling geld voor aanvragen die worden ingediend tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019
indien niet wordt voldaan aan de regeling worden alsnog de verschuldigde leges in rekening gebracht
voortschrijdend inzicht kan aanleiding zijn om de lijst van duurzaamheidsmaatregelen aan te passen
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