Verslag bijeenkomst Werkgroep Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden
Datum:
31 maart 2021
Begintijd:
19.30 uur
Eindtijd:
21.00 uur
Locatie:
Via Zoom vanwege maatregelen tegen coronavirus
Aanwezig (geanonimiseerd uit privacyoverwegingen):
•
•
•
•
•
•

Vertegenwoordiger gemeente ’s-Hertogenbosch)
Vertegenwoordiger coöperatie Bossche Windmolen West (BWW)
Vertegenwoordiger Pure Energie (PE)
Drie omwonenden uit Engelen
Vertegenwoordiger wijkraad West
Notulist Pure Energie

Verslag:
Na het vaststellen van de agenda, wordt er gesproken over de onderlinge communicatie in de
werkgroep. In verband met de AVG-wetgeving loopt op dit moment de communicatie via BWW en
PE. Het is volgens die wet niet toegestaan om zonder toestemming e-mailadressen van personen te
delen. Besloten is dat PE een e-mail stuurt naar alle werkgroepleden met de vraag of zij toestemming
geven om hun e-mailadres te delen binnen deze werkgroep. Het e-mailadres wordt verder niet
gebruikt voor andere zaken, maar is puur bedoeld om als werkgroep makkelijker met elkaar te
kunnen overleggen en ideeën te kunnen uitwisselen.
Gedeelde voorbeelden van omgevingsfondsen: wat spreekt aan?
Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat de eerder gedeelde voorbeelden van omgevingsfondsen
nog beter onderzocht moeten worden. Besproken is om de verschillende voorbeelden te verdelen
onder de werkgroepleden, zodat niet iedereen alle fondsen hoeft te bekijken. Per e-mail zal worden
afgestemd wie welk fonds bekijkt. Uiteraard is het hiermee niet uitgesloten dat er ook eigen ideeën
worden aangedragen, maar dit moeten niet ideeën voor eigen persoonlijk voordeel of gewin zijn.
Belangverstrengeling en vriendjespolitiek moet worden vermeden. Ook is het niet de bedoeling om
projecten te bekostigen vanuit het fonds waarmee loonkosten worden vergoed.
➔ PE merkt op dat bij veel van de fondsen het doel bewust globaal is gehouden. Wel zijn de
gedachten achter het fonds en de thema’s goed geformuleerd. Vaak behartigt een speciaal
opgerichte stichting of andere organisatie het omgevingsfonds en die handelt in de geest van
abstracte doelen en uitgangspunten. Zo is het fonds toepasbaar voor zoveel mogelijk
initiatieven.
De werkgroepleden vinden dat alle gebieden in de cirkel van 1750 meter om de windturbines
nadrukkelijk betrokken moeten worden bij dit omgevingsfonds. Wel wordt aangegeven dat
initiatieven uit een gebied dichter bij de windturbines eerder in aanmerking moet komen dan
initiatieven verder van de turbines.
➔ Advies van PE is om door te gaan met deze werkgroep om goede thema’s te formuleren en
het doel van de verschillende thema’s te bepalen. Op die manier kunnen heel concreet de
andere gebieden worden gevraagd om deel te nemen aan deze werkgroep.

Een gedachte is om het eerste jaar als een experimenteel jaar te zien, waarbij wordt uitgesproken
dat als het niet werkt, de doelen of het proces in het tweede jaar worden aangepast.
Afgesproken acties:
In het overleg is geconstateerd dat vanuit dit overleg het goed is om vervolgacties op te pakken. Deze
worden hieronder samengevat:
1. PE vraagt toestemming aan alle werkgroepleden om de e-mailadressen onderling te delen.
Op deze manier kunnen de leden de voorbeelden van omgevingsfondsen onderling verdelen
en bespreken.
2. De werkgroepleden verdelen en bespreken per e-mail de verschillende voorbeelden van
omgevingsfondsen.
3. PE en BWW maken een opzet voor het bespreken van de verschillende fases, een planning
voor de lange termijn. Wanneer moet het omgevingsfonds van kracht zijn en wat is daar voor
nodig? Hierbij is aandacht voor de onderdelen:
a. Juridische afwerking
b. Inhoud
c. Verdeling
Het volgende werkgroepoverleg staat gepland voor maandag 3 mei om 19.30 uur. BWW en PE sturen
vooraf een Zoomlink naar de werkgroepleden.

