BESTEMMINGSREGLEMENT 2021
Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven

De Directie van de stichting: Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven,
gevestigd te Eindhoven (“de Stichting”),
in aanmerking nemende,

dat de Stichting ten doel heeft: “het uitvoeren en ondersteunen van milieu gerelateerde activiteiten ter
bevordering van de leefbaarheid in de omgeving van de Luchthaven Eindhoven. ”

dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de
regiogemeenten en Eindhoven Airport N.V. aan de Stichting elk een subsidie ter beschikking hebben gesteld
ter verwezenlijking van haar statutaire doelstelling;

dat de Stichting tracht haar doel te bereiken door het beheren en (doen) bestemmen van de gelden, die aan de
Stichting ter beschikking zijn gesteld, een en ander overeenkomstig een door de Directie vast te stellen en door
de Raad van Toezicht goed te keuren bestemmingsreglement.

besluit,

ten behoeve van de besteding van de middelen die ter beschikking staan het Bestemmingsreglement 2021
vast te stellen teneinde haar doelstellingen mogelijk te maken.
(“Bestemmingsreglement 2021”).
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I. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit Bestemmingsreglement 2021 wordt verstaan onder:
a. Aanvraag

Een verzoek om een uitkering als bedoeld in het ten tijde van
indiening geldende Bestemmingsreglement ;

b. Aanvrager

Degene die op basis van het ten tijde van indiening geldende
Bestemmingsreglement een Aanvraag voor een Uitkering indient;

c. Directie

De directie van de Stichting; deze bestaat uit de Algemeen Directeur
en de Directeur Leefbaarheidsfonds; laatstgenoemde is
verantwoordelijk voor het beheer van het Leefbaarheidsfonds en
Leefbaarheidsprojecten;

d. Betrokkene(n)

ten aanzien van Leefbaarheidsprojecten:
(i) natuurlijke personen die hun feitelijke woon- en verblijfplaats
hebben in de Luchthaven Eindhoven regio en die aantoonbaar
meerdere bewoners in deze regio vertegenwoordigen
(ii) gemeenten (de publiekrechtelijke rechtspersonen) waarvan
het grondgebied is gelegen in de Luchthaven Eindhoven regio
en
(iii) private rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen
actief in de Luchthaven Eindhoven regio;

e. Bestemmingsreglement

Het ten tijde van indiening van een Aanvraag geldend
Bestemmingsreglement van de Stichting;

f. Bestemmingsvermogen

De door de Financiers ter beschikking gestelde gelden ten behoeve
van Uitkeringen vermeerderd met de daarover te ontvangen rente;

g. Directie

De Directie van de Stichting als bedoeld in Hoofdstuk III. van de
Statuten van de Stichting;

h. Financiers

De overheden en organisaties die gelden ten behoeve van het
Leefbaarheidsfonds ter beschikking stellen of hebben gesteld;

i. Leefbaarheidsproject

Een project dat gericht is op het bevorderen van de leefbaarheid in
de omgeving van de Luchthaven Eindhoven door het uitvoeren en
ondersteunen van milieu gerelateerde activiteiten in die omgeving;

j. Leefbaarheidsfonds

Het fonds dat door Financiers ter beschikking wordt gesteld

k. LEO

Luchthaven Eindhoven Overleg;

h. Luchthaven Eindhoven Regio

het gebied rondom Luchthaven Eindhoven zoals bepaald
door de woongebieden die geheel of gedeeltelijk vallen binnen of
grenzen aan de 20-Ke geluidscontour;
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i. Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting;

j. Uitkering

Een uitkering in geld uit het Leefbaarheidsfonds ten behoeve van
een Leefbaarheidsproject.

II. LEEFBAARHEIDSPROJECTEN

Artikel 2. Betrokkenen

Slechts Betrokkenen komen in aanmerking voor een Uitkering.

Artikel 3 Aanvraag Uitkering

3.1

Een Betrokkene die met betrekking tot een Leefbaarheidsproject voor een Uitkering in aanmerking
wenst te komen, dient daartoe een elektronische Aanvraag in bij de Stichting. De Aanvraag wordt
elektronisch ingediend door middel van een door het Directie vastgesteld aanvraagformulier dat via
de website Samenopdehoogte.nl verkrijgbaar is.

3.2

Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend bij de Stichting te worden ingediend.

3.3

Het aanvraagformulier dient een concreet en uitgewerkt voorstel te behelzen met betrekking tot de
verbetering van de leefbaarheid in de betreffende gemeenten/het betreffende gebied.

3.4

De Aanvraag dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting en volgbare planning, met
daarin opgenomen zowel de gewenste Uitkering in geld van de Stichting als eventuele eigen inbreng
van de Betrokkene en de eventuele middelen verschaft door derden. In alle gevallen wordt van
belang geacht dat aangetoond kan worden dat zonder (aanvullende) financiering van de Stichting
doorgang van het betreffende project onmogelijk is. Aanvragen die op grond van wet- en regelgeving
in aanmerking komen voor overheidsfinanciering worden door de Stichting slechts in behandeling
genomen indien de Aanvraag betrekking heeft op een aanvulling op de
overheidsverantwoordelijkheid.

3.5

Het aanbrengen van isolatiemaatregelen komt niet voor Uitkering uit het Leefbaarheidsfonds
in aanmerking.

3.6

De Stichting neemt geen aanvraag in behandeling waarin wordt verzocht om
waardevermindering- en/of nadeelcompensatie.

3.7

Door de ondertekening van het aanvraagformulier verklaart de Aanvrager dat hij bekend is met het
Bestemmingsreglement 2021 en de verplichtingen die dat reglement jegens hem in het leven roept
en verbindt hij zich om zich aan deze verplichtingen te houden.

3.8

De aanvrager kan de gelegenheid krijgen de aanvraag op eigen initiatief of op
verzoek van de Directie mondeling of elektronisch toe lichten aan de Directie.

3.9

De Stichting informeert de Aanvrager elektronisch binnen drie weken na ontvangst van het
ondertekende aanvraagformulier, over het moment waarop de Aanvraag in behandeling zou
kunnen worden genomen.
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Artikel 4. Tranchering en budget

4.1

Het maximale bedrag dat de Stichting tot 1 januari 2022 met betrekking tot Leefbaarheidsprojecten
ten laste van het Bestemmingsvermogen aan Uitkeringen kan toekennen is beperkt tot het op het
tijdstip van indiening beschikbare Bestemmingsvermogen .

4.2

Voor gehonoreerde projecten met een financiering uit het Bestemmingsvermogen groter dan
€ 25.000,= wordt door de Directie in overleg met aanvrager met inachtneming van het in Artikel 9
bepaalde een bevoorschottingsschema vastgesteld.

Artikel 5. Beoordelingscriteria

5.1

De Uitkering wordt toegekend ten behoeve van Leefbaarheidsprojecten. Als
Leefbaarheidsprojecten worden aangemerkt omgevingsprojecten en/of projecten en activiteiten
die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de Luchthaven Eindhoven regio. Om in
aanmerking te komen voor een Uitkering moet een Leefbaarheidsprojecten in ieder geval voldoen
aan de volgende criteria:

a.

Het project draagt direct of indirect bij aan het bevorderen van de leefbaarheid in de
Luchthaven Eindhoven regio, die direct of indirect wordt aangetast door de aanwezigheid
van de luchthaven, waarbij sprake is van een duidelijke meerwaarde voor meerdere
Betrokkenen.

b.

Het project past in het daarvoor beschikbaar gestelde budget.

c.

Indien er sprake is van medefinanciering, kan een Aanvraag uitsluitend geoormerkte posten uit
het totale projectbudget betreffen.

Artikel 6. Beoordeling van de Aanvraag

6.1

De Stichting beoordeelt in beginsel binnen dertien weken of zoveel eerder als mogelijk na in
behandelneming van een Aanvraag of die Aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd en op
welke wijze de Uitkering zal plaatsvinden.

6.2

De Stichting kan besluiten de in artikel 6.1 genoemde termijn te verlengen. De Stichting informeert
de Aanvrager in dat geval voor het einde van de oorspronkelijke termijn schriftelijk op welke datum
de Aanvraag naar verwachting uiterlijk zal worden beoordeeld.

6.3

De Stichting heeft de mogelijkheid externen te raadplegen bij de beoordeling van projecten.

6.4

De Aanvrager wiens Aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd, ontvangt van de Stichting
een bericht dat de Aanvraag tot toekenning van de Uitkering gehonoreerd wordt, in welk bericht in
ieder geval zal worden vermeld:
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6.5

a.

de hoogte van de Uitkering; en

b.

de voorwaarden en verplichtingen waaronder de Uitkering wordt toegekend.

De Stichting kan de Aanvrager wiens Aanvraag tot toekenning van de Uitkering
geheel of gedeeltelijk is gehonoreerd een of meer voorschotten toekennen. De toekenning van
voorschotten vindt plaats bij afzonderlijk besluit van de Stichting op verzoek van de Aanvrager. Het
verzoek van de Aanvrager moet gemotiveerd zijn. Het besluit tot toekenning van een of meer
voorschotten vermeldt de hoogte van de toegekende voorschotten, het tempo van de
bevoorschotting en de wijze waarop de voorschotten worden uitbetaald. Het totaal aan
voorschotten zal in beginsel niet hoger ligger dan een bedrag ter grootte van 90% van het maximale
bedrag van de Uitkering dat in de beschikking tot toekenning van de Uitkering is vermeld, tenzij het
een Uitkering lager dan € 25.000
betreft, in welk geval het totaal aan voorschotten is gemaximeerd door het maximale bedrag van de
Uitkering.

Artikel 7. Weigeringsgrond

Onverminderd de mogelijkheid om een Uitkering te weigeren op grond van de in artikel 5 genoemde
beoordelingscriteria, kan de toekenning van een Uitkering worden geweigerd, indien er gegronde redenen
bestaan om aan te nemen dat het project niet of niet geheel zal worden uitgevoerd.
Artikel 8. Wijziging of intrekking toegekende Uitkering

8.1

Zolang de Uitkering niet overeenkomstig artikel 9 of 10 definitief is vastgesteld, kan de Stichting
de toekenning van de Uitkering geheel of gedeeltelijk intrekken en/of de aan de toekenning
verbonden voorwaarden wijzigen indien:

a.

de activiteiten waarvoor de Uitkering is toegekend niet of niet geheel
hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden;

b.

de Aanvrager een of meer uit het Bestemmingsreglement 2021 en/of uit de
beschikking tot toekenning van de Uitkering voortvloeiende verplichtingen niet
dan wel niet tijdig nakomt; of

c.

de Aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste
of volledige gegevens tot een andere beoordeling van de Aanvraag tot toekenning van de
Uitkering zou hebben geleid.

8.2

De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de Uitkering is
toegekend, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

8.3

In het geval zich een van de in artikel 8.1 genoemde omstandigheden voordoet is de Stichting tevens
gerechtigd de betaling van voorschottermijnen op te schorten dan wel overgemaakte voorschotten
geheel of gedeeltelijk terug te vorderen. Het terug te vorderen bedrag kan vermeerderd worden
met de wettelijke rente vanaf de datum van uitbetaling van het voorschot.
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Artikel 9. Vaststelling van een Uitkering

9.1

De Aanvrager aan wie een Uitkering is toegekend met betrekking tot een
Leefbaarheidsproject verzoekt binnen zes weken na afronding van het project om
vaststelling van de (hoogte van de) Uitkering aan de hand van een goed gedocumenteerd
eindverslag, te weten een inhoudelijke rapportage waarin de bereikte resultaten worden
samengevat en vergeleken met de bij de aanvang van het project geformuleerde en
goedgekeurde doelstellingen en eventueel tussentijds gewijzigde en goedgekeurde doelstellingen,
alsmede een financiële rapportage in de vorm van een financiële verantwoording. Projecten
waarvan de bijdrage van de stichting boven de € 50.000 bedraagt, dienen te worden voorzien van
een door een onafhankelijke accountant opgemaakte samenstellingsverklaring.

9.2

De financiële verantwoording bevat ten minste de navolgende informatie:

a.

het totaalbedrag van de door de Stichting verstrekte voorschotten;

b.

het totaalbedrag van de eventueel door de Aanvrager zelf en door derden verstrekte
middelen;

c.

een gespecificeerd overzicht van alle door de Aanvrager bij de Stichting ingediende
financiële verslagen terzake van de Uitkering; en

d.
9.3

een gespecificeerd overzicht van de ten laste van de Uitkering gedane uitgaven.

Na goedkeuring van het in artikel 9.1 genoemde eindverslag stelt de Stichting binnen zes weken het
definitieve bedrag van de Uitkering vast. Op dit bedrag zullen de reeds uitbetaalde voorschotten in
mindering worden gebracht.

9.4

De Stichting kan een of meer van de in artikel 9.1 gestelde eisen laten vallen of aanpassen indien
de geringe omvang of de aard van het project daartoe aanleiding geeft.

Artikel 10. Bestuurlijke vaststelling Uitkering

10.1

De hoogte van de Uitkering kan door de Stichting worden vastgesteld indien:

a.

de Aanvrager geen verzoek om vaststelling conform artikel 9 heeft ingestuurd
binnen de daarvoor geldende termijn; dit gebeurt niet dan nadat aan Aanvrager twee
herinneringen om vaststelling aan te vragen zijn verstuurd en de daarin genoemde termijn is
verstreken; of

b.

het verzoek om vaststelling onvoldoende gegevens bevat en ook na de mogelijkheid tot
aanvulling nog onvoldoende of onvolledige gegevens zijn verstrekt.

10.2

De bestuurlijk vaststelling van de Uitkering geschiedt op basis van de binnen de gestelde
termijnen door de Aanvrager verstrekte gegevens.
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III. BEZWAREN

Artikel 11. Bezwaren

11.1

Een Aanvrager kan tegen een beslissing van de Stichting of -een onderdeel daarvan bezwaar maken bij de Raad van Toezicht.

11.2

Een bezwaar wordt alleen in behandeling genomen indien het elektronisch bij de Stichting wordt
ingediend binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing.

11.3

De Stichting zal de aanvrager informeren over de termijn van afhandeling van het bezwaar.

11.4

De Raad van Toezicht wordt te allen tijde op de hoogte gebracht van ingediende bezwaarschriften.

IV. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 12. Hardheidsclausule

12.1

De Stichting kan in bijzondere gevallen tegemoetkomen aan onbillijkheden, die zich naar het oordeel
van de Stichting bij toepassing van de in het Bestemmingsreglement 2021 opgenomen regeling
mochten voordoen.

12.2

De stichting kan in voorkomende gevallen een projectaanvraag afwijzen, ook in het geval het project
voldoet aan de uitgangspunten in het Bestemmingsreglement.

12.3

De stichting kan in voorkomende gevallen een projectaanvraag toekennen, ook in het geval het
project niet voldoet aan de uitgangspunten in het Bestemmingsreglement.

Artikel 13. Wijzigingen

De bepalingen van het Bestemmingsreglement 2021 kunnen worden gewijzigd bij besluit van de Directie
van de Stichting onder goedkeuring van de Raad van Toezicht
Artikel 14. Slotbepalingen

14.1

De Directie is belast met de uitvoering van het Bestemmingsreglement 2021. In alle gevallen waarin
deze regeling niet voorziet, beslist de Directie.

14.2

De Stichting zal de van Betrokkenen verkregen gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan
omschreven in het Bestemmingsreglement 2021 en haar statutaire doelomschrijving.
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14.3

Deze regeling kan worden aangehaald als "Bestemmingsreglement Stichting leefbaarheid Luchthaven
Eindhoven 2021" en is van kracht vanaf de publicatie op de website van de Stichting.

Aldus geaccordeerd door de Raad van Toezicht d.d. 28 april 2021 en vastgesteld door de Directie
van de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven in vergadering bijeen ten kantore van de
Stichting d.d. 7 mei 2021

de heer J. Weekers

de heer P.J.M. Cluitmans

Algemeen directeur

Directeur Leefbaarheidsfonds
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