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Toelatingscriteria  

De criteria waar de aanvrager aan moet voldoen:  

1. De aanvrager is gevestigd in Gelderland. 

2. De voorgestelde activiteiten dragen bij het realiseren van zonnepanelen op daken van 

gebouwen in Gelderland.   

3. U heeft zich online aangemeld en daarbij aangeleverd:  

o offerte (s) 

o ondertekende de-minimisverklaring  

o SDE+- beschikking voor dakgebonden zonnepanelen die nog niet verlopen is (niet van 

toepassing bij kleinverbruikers).  

 

De activiteiten zijn nog niet gestart en/of betaald op het moment van indiening van de aanvraag.  

Bepalingen en voorwaarden  

1. Aanvragen van een voucher Zon is mogelijk voor: 

 

A. Bedrijven en instellingen in Gelderland die een SDE+-beschikking van RVO hebben 

ontvangen voor de aanleg van dakgebonden zonnepanelen. De aanvrager is eigenaar of 

gebruiker van het pand. De uitvoeringstermijn van de SDE+-beschikking is nog niet 

verstreken op moment van aanvragen van de voucher Zon. Als de resterende 

uitvoeringstermijn enkele maanden is, moet aannemelijk worden gemaakt dat het project 

nog gerealiseerd kan worden.  

 

B. Bedrijven en instellingen in Gelderland met een kleinverbruikers aansluiting die 

dakgebonden zonnepanelen op hun bedrijfspand willen plaatsen. Kleinverbruikers hebben 

een aansluiting die kleiner is dan 3 x 80 A en de mogelijkheid tot salderen van opwek en 

verbruik van elektriciteit.  

 

2. Een aanvraag van een voucher Zon kan worden ingediend van 8 juli 2019 tot en met eind 

2021 of zoveel eerder als het budget is uitgeput.   

 

3. Een voucher binnen het programma Groeiversneller Zon is minimaal € 1.000,- waard en 

maximaal € 2.500,- voor kleinverbruikers, voor grotere verbruikers is het maximum 

voucherbedrag € 5.000,-.   

 

4. Het bedrag van de voucher Zon is gelijk aan maximaal 50% van het totaalbedrag van de bij de 

aanvraag gevoegde offerte(s) (exclusief BTW).  
 

5. Een aanvrager mag maximaal één voucher Zon aanvragen voor één locatie/gebouw.  

 

6. Na toekenning van de voucher Zon heeft de aanvrager één jaar de tijd om de activiteiten uit te 

voeren die met de Groeiversneller Zon zijn gefinancierd. Of zoveel eerder als nodig is om de 

SDE+- beschikking geldig te houden.  

 

7. Het tijdig inleveren van het uitbetalingsformulier (tot vier weken na de einddatum van het 

project) inclusief bijlage is een voorwaarde om de financiering te ontvangen.    

 

 

 



 

 

 

8. Indien de activiteiten waarvoor de voucher Zon is verstrekt, niet gestart worden binnen één 

jaar na goedkeuring of niet worden afgesloten conform deze bepalingen en voorwaarden, dan 

verliest de aanvrager het recht op de voucher Zon en gerelateerde financiering.   

 

9. De voucher Zon kan niet worden ingezet voor de aanschaf van materiële activa (auto, laptops 

etc.).  

 

10. De voucher Zon kan niet worden ingezet voor activiteiten die al publiek/privaat gefinancierd 

zijn.  
  

11. De voucher Zon kan niet worden ingezet voor activiteiten die door niet-onafhankelijke partijen 

worden uitgevoerd, zoals familie en dochterbedrijven.   
 

12. Op de factu(u)r(en) moet duidelijk het dag- of uurtarief zijn vermeld.   

 

13. De factuur en het betaalbewijs moeten op naam van de aanvrager staan. 

 

14. De facturen moeten betaald zijn binnen de looptijd van de in de toekenningsbrief genoemde 

datum.  

 

15. De voucher Zon wordt in één keer uitbetaald. Tussentijdse betalingen zijn niet mogelijk.   
 

16. Oost NL kan vragen of de aanvrager een bijdrage wil leveren aan de externe communicatie 

van de resultaten van de Groeiversneller Zon, bijvoorbeeld artikelen of presentatie op 

regionale evenementen. De aanvrager werkt hieraan mee, tenzij er zwaarwegende bezwaren 

zijn om dit niet te doen.    
 

17. Oost NL evalueert de impact van de regeling en de Groeiversneller Zon, door middel van 

enquêtes en/of interviews. De aanvrager dient hieraan mee te werken. Er zal nooit informatie 

aan derden worden verschaft zonder toestemming van de aanvrager.   

 

18. De aanvrager is in de periode tussen aanvraag en uitbetaling van de voucher Zon niet in 

surseance van betaling of in staat van faillissement.   
 

19. Deze voucher Zon kan worden verleend met toepassing van Verordening (EU) Nr. 1407/2013 

van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 

108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.  

 

Contactinformatie   

Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met Rachel Laarhuis of Saskia Manders via  

088 667 01 00 of via degroeiversnellerzon@oostnl.nl.   


