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Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon 
 
Fondsreglement  
 
Aanleiding 
 
Het Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon heeft 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.  

 
In 2019 is de Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon (hierna te noemen: ‘Stichting’) opgericht. 
Zodra het fonds met voldoende middelen is gevuld, kunnen verzoeken tot een financiële bijdrage 
worden ingediend. Het stichtingsbestuur controleert of de ingediende voorstellen aan de vastgestelde 
fondscriteria voldoen.  
 
Artikel 1: Inleiding 
a. Het Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon (hierna te noemen: ‘Fonds’) is een door een Stichting 
 beheerd fonds dat de realisatie van projecten in de gemeente Stadskanaal financieel ondersteunt. 
b.  Het Fonds wordt gevuld door initiatiefnemers voor het bouwen van een zonnepark in de 

gemeente Stadskanaal. De hoogte van het bedrag dat de Initiatiefnemer in het fonds stort, wordt 
in een overeenkomst1 tussen initiatiefnemer en de Stichting vastgelegd.  

c. Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning uit het Fonds moeten projecten  
 voldoen aan de voorwaarden en indieningsvereisten zoals opgenomen in dit fondsreglement  
 (hierna te noemen:  ‘Fondsreglement’). 
 
Artikel 2: Stichting en raad van toezicht. 
a. De uitvoering van het Fondsreglement vindt plaats via een Stichting, welke statuten via een 
 notaris worden vastgelegd.  
b. In de statuten worden minimaal drie en maximaal vijf bestuursleden aangewezen (hierna: het 
 stichtingsbestuur). De bestuursleden hebben een achtergrond in het bedrijfsleven, banken of 
 maatschappelijk middenveld.  
c. De bestuursleden zoals genoemd in het vorige lid stellen onder de leden een voorzitter, secretaris 

en penningmeester aan. Deze functies mogen niet door eenzelfde persoon worden uitgevoerd. 
d. Naast het stichtingsbestuur wordt een raad van toezicht ingesteld die een toezichthoudende 

functie heeft. In de raad van toezicht zal de gemeente Stadskanaal bestuurlijk vertegenwoordigd 
zijn.  

e. De projecten worden door het stichtingsbestuur beoordeeld.                                                                    
f. Het stichtingsbestuur bepaalt, met inachtneming van het bepaalde in dit Fondsreglement, welke 

projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Fonds. Het stichtingsbestuur kan 
deskundigen raadplegen bij de beoordeling van (specifieke) aanvragen.  

                                                           
1 In de uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting en ontwikkelaar/initiatiefnemer dient bepaling 
(kettingbeding o.i.d.) te worden opgenomen t.a.v. de maatschappelijke inpassing. 
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 De uitvoering van het Fondsreglement is in handen van de Stichting. 
g. Personen die werkzaam zijn bij de gemeente Stadskanaal, de provincie Groningen, het 

Waterschap Hunze en Aa’s hebben geen zitting in het bestuur van de stichting. Voornoemde 
personen kunnen wel zitting in de raad van toezicht hebben.  

h.  De initiatiefnemer en de grondeigenaar van een zonnepark kunnen niet in het bestuur van de 
stichting plaatsnemen.    

i. Het stichtingsbestuur zal binnen één maand na oprichting van de Stichting een bankrekening 
openen waarop de in artikel 1 genoemde bijdrage kan worden gestort en vanwaar betalingen als 
bedoeld in artikel 6 kunnen worden verricht. 

j. De kosten van oprichting (o.a. notariskosten, inschrijvingskosten Kamer van Koophandel, 
legalisatiekosten) worden door de gemeente Stadskanaal vergoed.  

 
Artikel 3: Voorwaarden aan de door het Fonds te ondersteunen projecten  
Het Fonds zal uitsluitend projecten financieel ondersteunen die: 
a. worden gerealiseerd op het grondgebied van de gemeente Stadskanaal; 
b. voldoen aan de Fondsdoelstellingen; 
c.  voldoen aan de voorwaarden en indieningsvereisten zoals opgenomen in het Fondsreglement. 
 
Artikel 4: Fondsdoelstellingen 
Projecten dragen bij aan gebiedsversterkende maatregelen en het verduurzamen van de bestaande 
bebouwing op het grondgebied van de gemeente Stadskanaal, het stimuleren van innovaties op het 
gebied van duurzaamheid en daarmee samenhangende werkgelegenheid.  
 
Artikel 5: Indieningsvereisten 
a. Projecten worden bij de Stichting ingediend via het projectenformulier dat is opgenomen in 

bijlage I van het Fondsreglement. 
b. Vanuit het Fonds wordt geen structurele bijdrage in exploitatie toegekend. 
c. De bijdrage vanuit het Fonds kan als cofinanciering van projecten dienen. 
d. De bijdrage vanuit het Fonds komt niet in de plaats van gemeentelijke subsidies of andere 

(overheids)subsidies. 
e. Binnen twee jaar dient met de uitvoering van het project te zijn gestart. 
f. De uitvoerbaarheid van het project dient, rekening houdend met de financiële ondersteuning van 

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

 
Artikel 6: Beoordeling en financiering 
a. Projecten die voldoen aan de artikelen 3, 4 en 5 van het Fondsreglement, worden door het 

stichtingsbestuur beoordeeld.  
b. Dit reglement bevat voorwaarden en indieningsvereisten. Het stichtingsbestuur zal heldere 

selectiecriteria, die gehanteerd worden bij het bepalen van de toekenning formuleren en bekend 
maken. Deze selectiecriteria mogen niet strijdig zijn met dit Fondsreglement en de statuten. 

c. Indien meerdere projecten conform het Fondsreglement zijn ingediend en voor financiering in 
aanmerking komen, en deze projecten gezamenlijk de in dat jaar beschikbare gelden uit het Fonds 
zouden overstijgen, bepaalt het stichtingsbestuur welk(e) project(en) een bijdrage uit het Fonds 
krijgen. 

d. Binnen drie maanden na indiening, beslist het stichtingsbestuur op de toekenning. Deze termijn 
kan maximaal drie keer met één maand worden verlengd.  

e. In de tijd tussen de termijn van indiening en toekenning - door het bestuur nader te bepalen - kan 
het stichtingsbestuur om nadere informatie over het project vragen of het project aan te laten 
passen (inhoud en/of budget). 

f.  Na toekenning zal de indiener een uitvoeringsovereenkomst tekenen met de Stichting zoals 
opgenomen in bijlage II van het Fondsreglement. 
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g. De bijdrage uit het Fonds wordt aan de indiener gestort na ondertekening van de 
uitvoeringsovereenkomst en met inachtneming van hetgeen hierover in de 
uitvoeringsovereenkomst is opgenomen. Bedragen worden uitgekeerd aan de hand van te 
overleggen facturen begeleid door een voortgangsverslag. Vooraf worden hierover afspraken 
gemaakt met de betreffende partij in de uitvoeringsovereenkomst. 

h. Betalingen van de door de Stichting beheerde bankrekening vinden uitsluitend plaats nadat deze 
zijn gevalideerd door twee leden van de Stichting. Dit wordt in de statuten van de Stichting 
gewaarborgd. 

 
Artikel 7: Selectiecriteria 
a. Het project  draagt bij aan de doelstelling van de stichting 
b. De statuten van de aanvrager mogen geen punten bevatten die in conflict zijn met de doelstelling 

en werkwijze van de stichting 
c. Rechtspersonen komen voor een bijdrage in aanmerking 
d. Aanvraagformulier is volledig ingevuld 
e. Binnen een jaar na toekenning moet het project gestart zijn. 
f. Er is sprake van financiële noodzaak. Zonder de gevraagde bijdrage gaat het project niet door 
g. Wij vergoeden geen kosten die al zijn gemaakt. U kunt bij ons alleen financiering vooraf 

aanvragen; 
h. Na toekenning van de bijdrage uit het gebiedsfonds is de financiering van het project sluitend. 
i. Het gebiedsfonds gaat uit van cofinanciering. De cofinanciering mag ook bestaan uit 

zelfwerkzaamheid 
j. De aanvraag geeft inzicht in de totale kosten van het project 
 
Artikel 8: Communicatie 
Het stichtingsbestuur zal er zorg voor dragen dat aan dit reglement en het Fonds brede bekendheid 
wordt gegeven.  
 
Artikel 9: Overige bepalingen 
a. Gelden die niet worden uitgekeerd, blijven beschikbaar voor volgende jaren. 
b.  Gelden uit het Fonds worden slechts aangewend voor bijdragen aan een conform het 

Fondsreglement ingediend project en door het stichtingsbestuur geselecteerd project. 
c.  De indiener legt schriftelijk verantwoording af aan het bestuur van de Stichting over de uitvoering 

van het project en de besteding van de toegekende bijdrage. Het stichtingsbestuur kan nadere 
bepalingen over de wijze van verantwoording opnemen in de uitvoeringsovereenkomst. 

d.  Het stichtingsbestuur legt jaarlijks aan de raad van toezicht verantwoording af over de wijze van 
besteding van de middelen van het fonds.  

e.  De raad van toezicht evalueert het functioneren van de Stichting  twee jaar na oprichting, tenzij 
uit de monitoring blijkt dat daar eerder behoefte aan is.  

f.  Het fondsreglement kan enkel met toestemming van de raad van toezicht worden gewijzigd.  
g.  Tegen een afwijzing door het stichtingsbestuur van een aanvraag voor een bijdrage, staan geen 

rechtsmiddelen open.  
h.  De onkostenvergoeding voor zowel bestuursleden als leden van de Raad van Toezicht bedraagt € 60,00 

per vergadering. 
 
Artikel 10: Slotbepalingen 
In zaken waarin dit Fondsreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting. 
 
Bijlagen: 
I  Projectenformulier 
II Model uitvoeringsovereenkomst  


