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Besluit van 8 maart 1995, houdende de tweede
wijziging van het Besluit subsidies windenergie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 20
december 1994, nr. WJZ/JZ 94090499;
Gelet op artikel 2 van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ;
De Raad van State gehoord (advies van 30 januari 1995, nr.
W10.940774);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 2 maart
1995, WJA/JZ 95014304;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Besluit subsidies windenergie1 wordt als volgt gewijzigd:
A
In het tweede lid van artikel 2 worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1. De puntkomma aan het slot van onderdeel b wordt vervangen door
een punt.
2. Onderdeel c vervalt.
B
Het eerste lid van artikel 4 wordt vervangen door:
1. De subsidie bedraagt een bedrag in guldens, groot 290 vermenigvuldigd met het bestreken rotoroppervlak in vierkante meters, doch ten
hoogste 35 procent van de projectkosten.
C
In artikel 9 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het eerste lid wordt vervangen door de volgende twee leden:
1. De NOVEM rangschikt de aanvragen zodanig, dat:
a. projecten waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij
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zullen worden uitgevoerd in ieder geval hoger gerangschikt worden dan
projecten waarvan de uitvoering minder zeker is en
b. een project hoger gerangschikt wordt naarmate de aanvang van de
installatiewerkzaamheden eerder kan worden verwacht.
2. De NOVEM beslist in ieder geval afwijzend op een aanvraag:
a. indien ten aanzien van het installeren van de windturbine niet een
vergunning als bedoeld in artikel 47 van de Woningwet is verstrekt dan
wel burgemeester en wethouders zich niet bereid hebben verklaard
medewerking te verlenen aan het wegnemen van eventuele uit een
oogpunt van ruimtelijke ordening geldende belemmeringen voor het
verstrekken van zodanige vergunning;
b. indien gegronde vrees bestaat dat de aanvrager het project niet kan
financieren;
c. indien gegronde vrees bestaat dat een aansluiting van de
windturbine op het elektriciteitsnet niet kan worden gerealiseerd;
d. voor zover het bedrag, dat voor subsidietoezeggingen beschikbaar is,
is uitgeput door het totaal van de subsidietoezeggingen op door de
NOVEM hoger gerangschikte aanvragen dan wel dat bedrag door
toezegging van de gevraagde subsidie zou worden overschreden.
2. Het tweede lid wordt vernummerd tot het derde lid.

ARTIKEL II
Met betrekking tot subsidies die zijn aangevraagd vóór de dag van
inwerkingtreding van dit besluit is het Besluit subsidies windenergie van
toepassing zoals het luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit.
1

Stb. 1993, 187, gewijzigd bij besluit van 2
maart 1994, Stb. 177.
Het advies van de Raad van State is openbaar
gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Economische Zaken.
Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage
gelegde stukken worden opgenomen in het
bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant
van 11 april 1995, nr. 72.

ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 8 maart 1995
Beatrix
De Minister van Economische Zaken
G. J. Wijers
Uitgegeven de achtentwintigste maart 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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