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Fondsreglement   
  
 
Aanleiding  
 

De gemeenteraad van Stadskanaal heeft in het zonneparkenbeleid bepaald dat een ontwikkelaar  
van een zonnepark voor het realiseren van de zogenaamde maatschappelijke inpassing een financiële 
bijdrage kan storten in het Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon, hierna te noemen: het Gebiedsfonds. 
De Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon, opgericht op 15 januari 2019, hierna te noemen: de 
Stichting, beheert het Gebiedsfonds. 
Het Fondsreglement is bedoeld voor het selecteren en beoordelen van aanvragen om financiële 
steun uit het Gebiedsfonds.  
 
Artikel 1 Doelstellingen 
Volgens de statuten heeft de Stichting ten doel:  
a.  Het financieel bijdragen aan gebiedsversterkende maatregelen op het grondgebied van de  

gemeente Stadskanaal, waaronder begrepen maatregelen in de directe omgeving van het 
zonnepark;  

b. Het financieel bijdragen aan maatregelen op het gebied van de leefbaarheid in de directe  
  omgeving van het park;  
c. Het bijdragen aan het verduurzamen van de gemeente Stadskanaal door het verduurzamen  

van de bestaande bebouwing;  
d.  Het stimuleren van innovaties op het gebied van duurzaamheid en daarmee samenhangende 

werkgelegenheid.   
  
Artikel 2 Middelen 
Het Gebiedsfonds wordt gevuld door: 
a. bijdragen van ontwikkelaars van zonneparken in de gemeente Stadskanaal. De hoogte van 
 de bijdrage wordt in een overeenkomst tussen de ontwikkelaar en de Stichting vastgelegd; 
b. donaties. 
   
Artikel 3 Besturing 
a. De uitvoering van het Fondsreglement vindt plaats door het bestuur van de Stichting.    
b. De Stichting kent een raad van toezicht die toezichthoudende en goedkeurende functies  
 heeft.   
 
Artikel 4 Kaders  
Het Gebiedsfonds zal uitsluitend projecten/maatregelen financieel ondersteunen die:  
a. worden gerealiseerd op het grondgebied van de gemeente Stadskanaal;  
b. voldoen aan de doelstellingen, als bedoeld in artikel 1;  
c. voldoen aan de voorwaarden en indieningsvereisten zoals opgenomen in het Fondsreglement.  
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Artikel 5 Voorwaarden 
a. Vanuit het Gebiedsfonds worden geen eenmalige of structurele bijdragen in de exploitatie van  
 projecten/maatregelen toegekend.  
b. De bijdragen vanuit het Gebiedsfonds zijn bedoeld voor cofinanciering van 
projecten/maatregelen. Cofinanciering mag ook bestaan uit zelfwerkzaamheid. 
c. De bijdragen vanuit het Gebiedsfonds komen niet in de plaats van gemeentelijke subsidies of  
 andere (overheids-)subsidies.  
d.  Na toekenning van de bijdrage uit het gebiedsfonds is de financiering van het project sluitend.  
e.   De uitvoerbaarheid van het project/de maatregel dient, rekening houdend met de financiële 

ondersteuning van het Gebiedsfonds, binnen het vermogen van de indiener te liggen, zowel 
financieel, organisatorisch als professioneel, een en ander ter uitsluitende beoordeling van het 
bestuur.  

f.   Kosten die al zijn gemaakt, komen niet voor bijdragen uit het Gebiedsfonds in aanmerking. 
 
Artikel 6 Indieningseisen 
a. Aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten/maatregelen worden bij de Stichting 

ingediend via een aanvraagformulier dat als model is opgenomen in bijlage 1 van het 
Fondsreglement. 

b. De statuten van de aanvrager mogen geen punten bevatten die in conflict zijn met de doelstelling 
en de werkwijze van de stichting. 

c. Rechtspersonen komen voor een bijdrage in aanmerking. 
d.  Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld. 
e.  In de uitvoeringsovereenkomst wordt bepaald binnen welke termijn na toekenning van de 

bijdrage met de uitvoering van het project/de maatregel moet zijn gestart.   
f.  De aanvraag geeft inzicht in de totale kosten en baten van het project/de maatregel. 
 
Artikel 7 Beoordeling en besluitvorming 
a. Aanvragen om financiële steun voor projecten/maatregelen die voldoen aan de artikelen 4, 5 en 6 

van het Fondsreglement, worden door het bestuur beoordeeld. Het bestuur kan deskundigen 
raadplegen bij de beoordeling van aanvragen.  

b. Indien aanvragen voor meerdere projecten/maatregelen conform het Fondsreglement zijn 
ingediend en voor financiering in aanmerking komen, en deze aanvragen overschrijden de in het 
Gebiedsfonds beschikbare middelen, bepaalt het bestuur welk(e) project(en)/maatregel(en) een 
bijdrage uit het Gebiedsfonds krijgen.  

c. Binnen drie maanden na indiening, beslist het bestuur op de aanvraag. Deze termijn kan 
maximaal drie keer met één maand worden verlengd.   

d. In de tijd tussen de termijn van indiening en beslissing kan het bestuur vragen om nadere 
informatie over het project/de maatregel.  

e. Tegen de besluiten van het bestuur is geen bezwaar, geen beroep en geen ander rechtsmiddel 
mogelijk. 

f. Na toekenning zal de indiener een uitvoeringsovereenkomst aangaan met de Stichting. Een model 
van de overeenkomst is opgenomen in bijlage 2 van het Fondsreglement.  

g. De bijdrage uit het Gebiedsfonds wordt aan de indiener betaald na ondertekening van de 
uitvoeringsovereenkomst en met inachtneming van hetgeen over de betaling in de 
uitvoeringsovereenkomst is opgenomen. Bedragen worden uitgekeerd op basis van facturen en 
voortgangsverslagen over de realisering van het project/de maatregel.  

h. De indiener legt schriftelijk verantwoording af aan het bestuur over de uitvoering van het 
project/de maatregel en de besteding van de toegekende bijdragen. Het bestuur kan nadere 
bepalingen over de wijze van verantwoording opnemen in de uitvoeringsovereenkomst.  
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Artikel 9 Overige bepalingen 
a. Gelden die niet worden uitgekeerd, blijven beschikbaar voor volgende jaren.  
b. De onkostenvergoeding voor zowel bestuursleden als leden van de raad van toezicht bedraagt 
 € 60 per vergadering.  
  
Artikel 10: Slotbepalingen  
In zaken waarin dit Fondsreglement niet voorziet, beslist het bestuur.   
 
Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon op 24 november 
2020. 
  
Bijlagen:  

1. Model aanvraagformulier  
2. Model uitvoeringsovereenkomst   


