
 

Reglement Deelfonds Lokale Energietransitie Aardbevingsgebied (DLETA) – 

afbakening en condities periode 1 januari 2020 – 31 december 2027 

Het revolverend energiefonds voor projecten in het aardbevingsgebied was een onderdeel van het 

programma Lokale Energietransitie 2016-2019 (zoals vastgesteld door de Nationaal Coördinator 

Groningen op 30 mei 2016), en heeft tot doel bij te dragen aan het realiseren van projecten door 

lokale, collectieve energie-initiatieven. Binnen dit programma werd voor dit doel 2,148 miljoen euro 

beschikbaar voor de ondersteuning van lokale energie-initiatieven.  

De uitvoering van dit deelfonds komt per 1 januari 2020 te liggen bij Fonds Nieuwe Doen. Fonds 

Nieuwe Doen is verantwoordelijk voor het financieel beheren van de lopende portefeuille en de 

beoordeling en afwijzing/goedkeuring en verstrekken van nieuwe financieringsaanvragen.  Dit 

investeringsreglement van het Deelfonds is daarbij leidend.  

INVESTERINGSREGLEMENT DEELFONDS LOKALE ENERGIETRANSITIE 2020-2027 

Afbakening 

Projecten die in aanmerking komen voor dit fonds hebben als doel het realiseren van duurzame 

energievoorzieningen dan wel het uitvoeren van energiemaatregelen in het werkgebied van het 

energiecollectief. Hierbij moet, niet uitputtend, worden gedacht aan: 

− projecten op het gebied van collectieve opwek; 

− gezamenlijke besparingsprojecten; 

− gezamenlijke inkoop van middelen; 

− uitwisseling en/of opslag van energie. 

Projecten die zich louter richten op het realiseren van zoveel mogelijk opgewekte energie worden 

kritisch bekeken. Het Deelfonds wil met projecten zoveel mogelijk maatschappelijke ‘opbrengst’ 

genereren in het aardbevingsgebied. Maatschappelijke opbrengst betekent in deze context het 

creëren van maximale lokale waarde in economische, sociale en ecologische zin met het 

nadrukkelijke streven de financiële voordelen te laten neerslaan in het gebied in zowel de 

investeringen en maatregelen als in uitvoering door ondernemers uit de regio. 

Aanvragen voor financiering worden gedaan door een rechtspersoon, bijvoorbeeld in de vorm van 

een coöperatieve vereniging. De aanvragen worden beoordeeld en getoetst door het 

fondsmanagement van Fonds Nieuwe Doen Groningen. De fondsmanager hanteert een 

standaardovereenkomst en voert het debiteurenbeheer en de staatssteuntoets uit. Voor de 

staatssteuntoets kan de aanvrager worden gevraagd om nadere onderbouwing. Het bestuur van de 

stichting revolverend fonds Groningen stelt de overeenkomsten vast. Over afwijzing van aanvragen 

kan niet worden gecorrespondeerd. 

Condities 



Toepassingsgebied 

Dit fonds is enkel van toepassing op de oorspronkelijke negen aardbevingsgemeenten: Eemsmond, 

Delfzijl, Loppersum, Winsum, Bedum, Ten Boer, Slochteren, Appingedam en De Marne. 

Condities 

• De ondergrens die voor een lening wordt gehanteerd is 5.000 euro en de bovengrens wordt 
gesteld op 100.000 euro; 

• De lening kan ingezet worden voor directe investeringen en/of noodzakelijk werkkapitaal; 
• De investeringskosten van het project zijn financierbaar door het fonds tot maximaal 100% 

van de kosten; 
• Het vaste rentepercentage voor directe investeringen is 0,7%  
• Voor werkkapitaal (eventueel in de vorm van een overbruggingskrediet) zal het 

rentepercentage door het fondsmanagement nader vastgesteld worden afhankelijk van de 
staatssteunconsequenties op casusniveau; 

• De aflossing kan op basis van maatwerk afgestemd worden op de afschrijf- en 
terugverdientijd van de investering, met een maximale looptijd van 15 jaar; 

• Door het fonds kunnen aanvullende zekerheden worden gesteld. Bijvoorbeeld in de vorm 
van een hypothecaire inschrijving (eerste of tweede in rang, afhankelijk of er ook andere 
externe financiers in de case investeren) op het recht van opstal voor de duurzame energie-
installatie, of een verpanding van de SDE+ beschikking; 

• Boetevrij geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen is mogelijk; 
• Informatie over financieringstoekenning en voortgang van de projecten die uit het fonds 

gefinancierd worden is openbaar. 
 

Overige voorwaarden en documentatie 

• FND verstrekt leningen overeenkomstig de volgende documenten 
o Investeringsreglement FND versie 1.0 (oktober 2018) 
o Intern procedure handboek FND versie 1.0 (oktober 2018) 
o Richtlijnen financiële voorwaarden versie 1.0 (oktober 2018) 

• In geval van tegenstrijdige afbakening en tegenstrijdige voorwaarden in bovengenoemde 
documenten prefereren de afbakening en condities uit dit reglement boven die uit de 
overige documentatie 

• Het bestuur van FND stelt dit investeringsreglement vast onder voorwaarde dat 
Gedeputeerde Staten van Groningen besluit dit Fondsdeel te verlengen tot 31 december 
2027 en akkoord gaat met dit investeringsreglement. 

 

Vastgesteld door het bestuur van Fonds Nieuwe Doen op 18 maart 2020 

Namens deze, 

Handtekening  

 

 

…………………………………  ………………………………………. 

Mevr. T. Siertsema  Dhr. J.R.M.F. Cooijmans  


