Uitwerking fondscriteria en procedure

Toelichting
Aanvrager

organisatie, persoon die aanvraag wil doen in het omgevingsfonds

Selectiecommissie

Bestaat uit ten minste 3 of 5 bestuurders/leden die aan de hand van de
fondscriteria aanvragen toekent of afwijst. Bestuurders komen uit de nabije
omgeving van het windpark en zijn bij voorkeur betrokken in wijkplatforms,
wijkraden of andere maatschappelijke organisaties in de breedste zin van het
woord. WP Spuisluis wijst in overleg met de klankbordgroep de bestuurders
aan. Bij verloop worden nieuwe bestuurders in overleg tussen het bestaande
bestuur en WP Spuisluis aangesteld. Selectiecommissie handelt in beginsel
zelfstandig te opzichte van WP Spuisluis. Wanneer aanvrager bezwaren heeft
waarom zijn aanvraag (gedeeltelijk) afgewezen is, is WP Spuisluis gerechtigd
om de aanvraag te heroverwegen.
Bij toegekende aanvragen activeert het bestuur de beheerder van de
rekening van gebiedsfonds dat er tot uitkering van de aanvragen kan over
worden gegaan.
WP Spuisluis werkt t.z.t. samen met
beoogde bestuurders een takenpakket en
procedures uit.

Maart’19 afspraken opzet fondscriteria
Stap 1
Eerste voorzet voor het gebiedsfonds
door windpark Spuisluis
Stap 2
Werkgroep bijeenkomst georganiseerd
om dit concept door te spreken.
Stap 3
Werkgroepleden leggen uitwerking
voor aan de achterban.

Fondscriteria

Uitwerking conform overleg maart’19

WP Spuisluis

Initiatiefnemers van het windpark. Eneco
vertegenwoordigd de aandeelhouders en
is aanspreekpunt van WP Spuisluis ten
aanzien de van de gebiedsgebonden
bijdrage.

Notaris/derden
Rekening

Het geld dat ter beschikking komt van het gebiedsfonds wordt jaarlijks
achteraf door WP Spuisluis (binnen 1 maand) overgeboekt naar een
derdenrekening die beheerd wordt door een notaris of derde. Niet uitgekeerd
geld blijft op de rekening staan. Twee jaar na amovering (=sloop) van het
Windpark wordt de rekening opgeheven en komt niet uitgekeerd geld toe aan
een door de WP Spuisluis en de selectie commissie te bepalen goed doel.
Beheerder van de rekening keert geld direct uit aan de aanvrager.

Tijdslijnen in juli eerste concept opsturen, na de
zomervakantie eerste concept bespreken.

Algemeen
Het gebiedsfonds ondersteunt projecten en initiatieven op het gebied van energiebesparing,
duurzame energie of verbetering van de leefomgeving in de omgeving van het windpark Spuisluis.
Iedere bewoner, instelling, vereniging, stichting en bedrijf in IJmondregio (Bijlage 1) kan een
duurzaam initiatief indienen. De initiatieven dienen een maatschappelijk belang te hebben. De
aanvragen moet aansluiten bij de doelstellingen van het gebiedsfonds en voldoen aan de volgende
criteria.

Aanvraagcriteria















Initiatieven moeten worden gerealiseerd op het grondgebied van de IJmondregio
Bij overtekening van het fonds worden aanvragen gerangschikt op basis van afstand tot de
dichtstbijzijnde windturbine van windpark Spuisluis.
Het initiatief staat in het teken van het algemeen maatschappelijk belang (en ontstijgt dus
het persoonlijk belang van inschrijvers en overige betrokkenen).
Projecten dragen bij aan verhoging van de leefbaarheid in de betrokken regio. Leefbaarheid:
fysieke, sociale kwaliteit en sociale kenmerken en veiligheid. Of dragen bij aan de
verduurzaming van het gebied, energiebesparing of de biodiversiteit.
Er is draagvlak voor het project onder gedeelte van de bewoners waar het project
gerealiseerd wordt. Selectiecommissie bepaalt of dat voldoende wordt aangetoond, voorkeur
bewoners actief betrekken.
Het initiatief moet duidelijk omschrijven wat het beoogde resultaat is en dient voldoende
concreet, afgebakend, realistisch en onderbouwd te zijn.
Het initiatief is binnen 2 jaar uitvoerbaar. Binnen 2 maanden na toekenning dient met de
realisatie te worden aangevangen.
De uitvoerbaarheid van het initiatief ligt, rekening houdend met de financiële ondersteuning
van het Fonds, binnen het vermogen van de inschrijver(s), zowel financieel, organisatorisch
als professioneel.
Het initiatief komt niet in aanmerking voor volledige financiering of realisatie door reguliere
geldgevers of andere organisaties op basis van marktconforme voorwaarden
De aanvraag is voorzien van een duidelijke beschrijving van het project met begroting en de
medefinanciering. Hierbij zit een planning van de activiteiten die leiden tot de verwachte
resultaten. Het plan beschrijft hoe, wanneer en met welke partners en middelen het bijdraagt
aan duurzaamheid
Het initiatief waarvoor de aanvraag ingediend is mag bij indiening van de aanvraag nog niet
zijn gestart.
Aanvragen mogen niet groter zijn 7.500 euro exclusief BTW.
Indien de gevraagde bijdrage meer dan 500 euro bedraagt levert de initiatiefnemer een eigen
bijdrage (in geld, materiaal of uren) die ten minste gelijk is aan de bijdrage die ze van
gebiedsfonds (en eventuele andere instanties) vraagt.
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Per jaar loopt de aanvraagronde tot n.t.b. datum, aanvragen na deze datum worden
automatisch in het daarop volgende jaar meegenomen. De Selectiecommissie heeft
vervolgens een x periode om de aanvragen te behandelen en toe te kennen of af te wijzen.
(deze procedure wordt verder uitgewerkt met bestuurders van de selectiecommissie)
Het gebiedsfonds keert eenmaal per jaar (maand benoemen) de toegewezen aanvragen uit.
(deze procedure wordt verder uitgewerkt met bestuurders van de selectiecommissie)
Aanvrager worden d.m.v. nog op te stellen procedure geïnformeerd.
Bestuurders informeren WP IJmond eenmaal per jaar welke aanvragen gedaan zijn, of deze
aangenomen of afgewezen zijn en de stand op de derdenrekening.

Bijlage 1 IJmondregio
Als IJmondregio identificeren wij de plaatsen Velsen, Beverwijk en Heemskerk.

