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FONDSREGLEMENT Gebiedsfonds Zonnepark Exloosche Landen 

Op initiatief van het bedrijf GroenLeven is in samenwerking met enkele agrariërs in Exloo en de 

gemeente Borger-Odoorn het mogelijk gemaakt op de percelen ten oosten van de kern Exloo en ten 

zuiden van de Oude Dijk het zonnepark Exloo te realiseren. 

Vanuit het initiatief is ook gekeken naar hoe inwoners en omwonenden kunnen meeprofiteren met de 

opbrengst van het zonnepark. GroenLeven heeft in overleg met een werkgroep onder de vlag van de 

Stichting Dorpsraad Exloo, een financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor een Gebiedsfonds.  

Met het Gebiedsfonds kunnen ‘maatschappelijke’ projecten worden ondersteund in het gebied rond 

Exloo en de straat Boermastreek ten behoeve van sociaal maatschappelijke doeleinden of 

samenlevingsactiviteiten. 

In 2021 start de eerste ronde van het Gebiedsfonds en kunnen voorstellen worden ingediend. De 

werkgroep(beoordelingscommissie) controleert of de ingediende voorstellen aan het vastgestelde 

fondsregelement en de criteria voldoen. De voorstellen moeten binnen de goedgekeurd planning 

gerealiseerd worden.  

Artikel 1: Inleiding 

1. Het Gebiedsfonds Zonnepark Exloosche Landen (hierna: het Fonds) is een door de Stichting 

Dorpsraad Exloo (hierna: Dorpsraad) beheerd fonds dat de realisatie van initiatieven en 

projecten in het dorp Exloo en alleen voor de straat Boermastreek  financieel ondersteunt. 

2. In het Fonds wordt medio maart 2021, uiterlijk binnen 4 weken na vaststelling van de 

overeenkomst, een bedrag van € 350.000,-  gestort door GroenLeven op de bankrekening 

van de Dorpsraad conform de overeenkomst ‘Afspraken Gebiedsfonds Zonnepark Exloosche 

Landen’. Indien de exploitatie van het zonnepark door GroenLeven of haar rechtsopvolger 

eerder eindigt, zal ook de storting in het Gebiedsfonds stoppen. 

3. Om in aanmerking te komen voor financiering uit het Fonds moeten projecten voldoen aan 

de beoordelingscriteria zoals opgenomen in dit Fondsreglement. 

Artikel 2: Oprichten Stichting en instellen Beoordelingscommissie. 

1. De uitvoering van het Fondsreglement vindt plaats door een werkgroep van de Dorpsraad 

welke ANBI status heeft. (Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een 

ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang). Dit is in de statuten via een notaris 

vastgelegd. 

2. Onder de vlag van de Dorpsraad is een werkgroep ‘Gebiedsfonds Zonnepark Exloosche 

Landen’ met (minimaal) 7 werkgroepleden aangewezen (hierna: werkgroep): 1 persoon van 

de agrariërs, 1 persoon van de Boermastreek, 1 persoon van de Dorpsraad en 4 personen uit 

Exloo.  
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3. De werkgroepleden zoals genoemd in het vorige lid stellen onder de leden een voorzitter, 

secretaris en beheerder projecten aan. Deze functies mogen niet door eenzelfde persoon 

worden uitgevoerd. 

4. De initiatieven, aanvragen en voorstellen worden beoordeeld door voornoemde werkgroep 

met inachtneming van het bepaalde in dit Fondsreglement, welke projecten in aanmerking 

komen voor bijdrage uit het Fonds.  

5. De werkgroep zal een redelijke jaarlijkse vergoeding voor de onkosten die zij maakt, voor 

bijvoorbeeld de huisvesting en overhead in mindering brengen op het jaarlijks toegekende 

bedrag van GroenLeven. Hierover wordt verantwoording afgelegd aan Groenleven. 

Artikel 3: Voorwaarden aan de door het Fonds te ondersteunen projecten (fondsvoorwaarden) 

Het Fonds zal uitsluitend projecten financieel ondersteunen die: 

1. worden gerealiseerd op het grondgebied van het dorp Exloo en de straat Boermastreek; 

2. voldoen aan de Fondsreglement; 

3. voldoen aan de beoordelingscriteria; 

4. zijn geselecteerd overeenkomstig het Fondsreglement. 

 Artikel 4: Fondsdoelstellingen 

1. Projecten dragen bij aan de verhoging van de leefbaarheid in de betrokken gebieden. 

• Onder leefbaarheid wordt in ieder geval verstaan het samenspel tussen: 

1. fysieke kwaliteit (kwaliteit woonomgeving) 

2. sociale kwaliteit (voorzieningenniveau) 

3. sociale kenmerken (sociale cohesie) 

4. veiligheid van de omgeving 

2. Projecten en initiatieven op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en/of 

verduurzaming, die tevens een maatschappelijk belang dienen, worden aangemoedigd. 

3. Projecten dienen het maatschappelijk belang en overstijgen dus het persoonlijk belang van 

de indiener en overige betrokkenen. 
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Artikel 5: Indieningsvereisten 

1. Jaarlijks, beginnende in het jaar 2021 t/m uiterlijk het jaar 2027, kunnen projecten worden 

ingediend door inwoners en non-profitorganisaties in Exloo en de straat Boermastreek. 

2. Projecten worden ingediend via het aanvraagformulier dat is opgenomen als bijlage van het 

Fondsreglement. 

3. Vanuit het Fonds wordt geen structurele meerjarige bijdrage in exploitatie toegekend; 

4. De bijdrage vanuit het Fonds kan als cofinanciering van projecten dienen. 

5. Projecten worden jaarlijks ingediend voor 5 januari. 

6. Het project dient binnen 1 jaar te zijn uitgevoerd. 

7. 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 de 

Beoordelingscommissie. 

 Artikel 6: Beoordeling en financiering 

1. Projecten die voldoen aan de artikelen van het Fondsreglement, worden beoordeeld door de 

werkgroep. 

2. De werkgroep zal de beoordelingscriteria, die gehanteerd worden bij het bepalen van de 

toekenning, formuleren en bekend maken. Deze criteria mogen niet strijdig zijn met dit 

Fondsreglement. 

3. 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 de werkgroep welk(e) project(en) een bijdrage uit het 

Fonds krijgen. De middelen worden toegekend aan de projecten die de kleinste bijdrage 

vragen.  

4. De dorpsraad zal na elke ronde verantwoording afleggen over de selectie en dat publiekelijk 

communiceren. 

5. De bezetting voor de beoordeling/besluitvorming van de aanvragen gebeurt door 3 personen 

te weten: 1 namens de agrariër, 1 namens de straat Boermastreek, 1 namens de Dorpsraad. 

Elke groepslid zorgt zo nodig voor vervanging 

6. Uiterlijk 1 mei van het jaar van indiening beslist de werkgroep op de toekenning.  
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7. In de tijd tussen de termijn van indiening en toekenning, 5 januari 1 mei, kan de werkgroep 

om nadere informatie over het project vragen of het project aan te laten passen (inhoud 

en/of budget) 

8. De werkgroep kan bij haar besluit het van belang vinden dat voor de toekenning van een 

bijdrage, met de indiener een uitvoeringsovereenkomst dient te worden getekend.  

9. 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. Vooraf worden hierover afspraken gemaakt met de 

betreffende partij in de uitvoeringsovereenkomst. “Maatwerk afspraken” 

10. Betalingen van de door de Dorpsraad beheerde bankrekening vinden uitsluitend plaats nadat 

deze zijn gevalideerd door drie leden van de werkgroep (1 namens de agrariërs, 1 namens 

Dorpsraad; 1 namens Boermastreek).  

Artikel 7: Communicatie 

1. De Werkgroep zal er zorg voor dragen dat aan dit reglement en het fonds brede bekendheid 

wordt gegeven. De Werkgroep stelt daartoe een communicatieplan op. Dit 

communicatieplan wordt jaarlijks door de werkgroep geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

2. De Werkgroep maakt voor de communicatie met de inwoners van Exloo en de straat 

Boermastreek gebruik van de website en de plaatselijke dorpskrant “De Boerhoorn” 

waarmee de inwoners(en andere geïnteresseerden) worden geïnformeerd over het fonds, de 

voortgang en de mogelijkheid om projecten in te dienen. 

3. De Werkgroep belegd ten minste één keer per jaar een informatieve bijeenkomst ten 

behoeve van alle inwoners van Exloo en de straat Boermastreek over de wijze van besteding 

van de gelden uit het Fonds. 

 Artikel 8: Overige bepalingen 

1. Gelden die niet worden uitgekeerd, blijven beschikbaar voor volgende projecten. 

2. Gelden uit het Fonds worden slechts aangewend voor bijdragen aan een conform het 

Fondsreglement ingediend project en door de werkgroep geselecteerd project 

3. Na uitvoering van het project legt de indiener schriftelijke verantwoording af, eventueel 

ondersteund met o.a. film/foto en/of publicaties af aan de Werkgroep over de uitvoering van 

het project en de besteding van de toegekende bijdrage. 

4. Indien de uitvoering van het project meer dan vier maanden bedraagt, zal de indiener ieder 

kwartaal schriftelijk verantwoording afleggen aan de werkgroep van het Gebiedsfonds over 

de voortgang van het project. 
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5. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 en 5 kan de Werkgroep besluiten om bij de eerste 

openstelling voor een bijdrage uit het Fonds af te wijken worden van de genoemde data voor 

indiening en toekenning, teneinde tot een goede uitvoer van de regeling te komen. 

6. De werkgroep evalueert haar eigen functioneren, twee jaar na de eerste uitkering, dan wel 

eerder indien daar behoefte aan is. Aan de hand van de evaluatie past de werkgroep het 

Fondsreglement, beoordelingscriteria alsmede andere relevante stukken aan welke nodig 

zijn voor een goed verloop van de procedure en de beoordeling. 

Artikel 9: Slotbepalingen 

1. De Werkgroep publiceert vroegtijdig wijzigingen in het Fondsreglement en de 

beoordelingscriteria en andere relevante stukken.  

2. In zaken waarin dit Fondsreglement en de beoordelingscriteria niet voorziet, beslist de 

Werkgroep. 

3.  Verantwoording Gebiedsfonds 

 

3.1 Stichting Dorpsraad zal jaarlijks GroenLeven schriftelijk informeren voor welke 

 projecten/initiatieven het Gebiedsfonds is aangewend; 

 

3.2 GroenLeven mag deze informatie voor marketingdoeleinden gebruiken; 

 

3.3 Bij projecten die mede mogelijk worden gemaakt door het Gebiedsfonds zal een korte 

vermelding worden gemaakt naar GroenLeven.  
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P R I V A C Y  V E R K L A R I N G 

 

Op grond van artikel 12, 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) gebruikt de werkgroep Gebiedsfonds zonnepark Exloosche landen van de Stichting 

Dorpsraad Exloo de (persoons)gegevens alleen voor: 

  

-het aanvragen van een  financiële bijdrage uit het gebiedsfonds voor ondersteuning van 

‘maatschappelijke’ projecten ten behoeve van sociaal maatschappelijke doeleinden of 

samenlevingsactiviteiten in het gebied rond Exloo en de straat Boermastreek; 

 

-intern gebruik inzake het registreren, beoordelen, toekennen/ afwijzen, verslaglegging en 

het evalueren van de aanvragen; 

  

-het publiceren van de aanvragen, toekenning/afwijzing en evaluatie in de plaatselijke 

dorpskrant “de Boerhoorn” en de website van de Stichting Dorpsraad Exloo.  

  

-de verslaglegging aan de subsidiestrekker GroenLeven BV en de gemeente Borger-Odoorn.  

  

De gegevens worden bewaard tot uiterlijk 2 jaar na beëindiging van het Gebiedsfond. De 

gegevens zullen dan gewist worden. 

 

De gegevens worden bewaard op de computers die gebruikt worden ten dienste van de 

aanvragen financiële bijdragen uit het gebiedsfonds. 

 

Het raadplegen van de website van de Stichting Dorpsraad Exloo, https://www.exloo.info, 

wordt niet gelogd. Derhalve worden geen gegevens opgeslagen, die verband houden met het 

raadplegen van de website 

 

Vragen en klachten over de privacy verklaring of over het opslaan en gebruik van gegevens 

kunnen ingediend worden op het email adres dorpsraadexloo@ziggo.nl 

 

 

 

https://www.exloo.info/
mailto:dorpsraadexloo@ziggo.nl

