Verslag bijeenkomst Werkgroep Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden
Datum:
3 mei 2021
Begintijd:
19.30 uur
Eindtijd:
20.30 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)
Vertegenwoordiger van bestuursraad Engelen – Bokhoven
Omwonende uit Engelen
Vertegenwoordiger wijkraad West
Notulist Pure Energie

Verslag:
De agenda is vastgesteld en er zijn verder geen toevoegingen.
Voor welke thema’s moet het omgevingsfonds volgens de werkgroep worden ingezet?
Leefbaarheid en sociale aspecten, denk hierbij bijvoorbeeld aan speelvoorzieningen in een wijk.
Duurzaamheid met speciale aandacht voor groen en natuur. Dat kan bijvoorbeeld ook het
ontwikkelen van een educatief programma zijn of het aanleggen van een pluktuin.
Het omgevingsfonds is niet groot genoeg om een gehele wijk te verduurzamen. Wel zou het
eventueel mogelijk zijn om een openbaar of gemeenschappelijk gebouw te helpen verduurzamen.
Toekenningen vanuit het fonds worden alleen gedaan aan aanvragen die het persoonlijk belang
overstijgen en geen winstoogmerk kennen. De werkgroep leden wil niet dat fonds wordt ingezet voor
wijk- en/of straatfeesten.
De werkgroepleden vinden het belangrijk dat alle gebieden in de cirkel van 1775 meter om de
windturbines betrokken worden bij dit omgevingsfonds, waarbij nog kan worden bekeken of
bijvoorbeeld gebieden dichterbij de windmolens eerder in aanmerking kunnen komen dan
initiatieven uit een gebied verder van de molens.
Een gedachte is om zeker in het begin de kaders van het fonds niet te strak te formuleren, zodat deze
zich ook kunnen ontwikkelingen doordat toekenningen zijn gedaan en aan de hand van de praktijk
kunnen worden aangepast. Besproken is ook dat het goed zou zijn om jongeren te enthousiasmeren
om deel te nemen aan het omgevingsfonds om zo zeker te stellen dat de initiatieven ook de
goedkeuring krijgen van de toekomstige generatie.
Welke goede ideeën of suggesties kunnen er volgens de werkgroep worden gehaald uit de
voorbeelden van andere omgevingsfondsen die eerder zijn gedeeld?
Windpark Krammer heeft een ANBI-status. Het vermoeden is dat dit is gedaan zodat er ook donaties
aan het fonds kunnen worden gedaan. Er wordt door PE en BWW uitgezocht of dit ook interessant
kan zijn voor dit fonds van Windpark De Rietvelden.
Naschrift (cursieve tekst): passage uit het beleidsplan van het fonds van Windpark Krammer:

De ANBI-status De Stichting streeft er naar in 2018 de ANBI-status verkregen te hebben. Daardoor is
het voor bedrijven en particulieren fiscaal aantrekkelijk om geldbedragen te
schenken. Een door de belastingdienst aangewezen ANBI-instelling biedt een donateur de
mogelijkheid om zijn/haar giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af te trekken
binnen de daarvoor geldende regels. Een ANBI-instelling zelf hoeft geen successierecht of
schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt voor het algemeen
belang. Ook uitkeringen welke een ANBI-instelling doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld
voor het recht van schenking. Het bestuur van de stichting en de donateurs hebben geen directe
invloed op de besteding van de ingebrachte middelen, tenzij de besteding als voorwaarde aan de
schenking is gekoppeld. Het primaat van besteding ligt bij het bestuur van de stichting en zal
uiteraard moeten passen binnen de doelstelling van de stichting.
Besproken is om bij het omgevingsfonds van Windpark De Rietvelden een prestatieverplichting op te
leggen bij het indienen van projecten. Op die manier wordt zeker gesteld dat het geld op de juiste
plek terecht komt en wordt gebruikt voor het juiste doel.
Communicatie over de thema’s voor het omgevingsfonds naar zoveel mogelijk inwoners en
organisaties zoals wijkraden.
Voorgesteld wordt om het Brabants Dagblad te informeren over het omgevingsfonds en om daarbij
aan te geven dat we op zoek zijn naar mensen die het omgevingsfonds vorm willen geven. Ook zal er
een nieuwsbrief worden verzonden en een persbericht worden gemaakt voor alle media (o.a.
Wijkkrant West, Maaspoort en Tweeterp). In dit persbericht worden ook een paar voorbeelden
vermeld van bestaande omgevingsfondsen. Op die manier kan men lezen wat een omgevingsfonds
kan betekenen. BWW en PE gaan hiervoor een communicatieplan opstellen.
Besproken is om na de zomer een vaste kern te bepalen voor het bestuur van de omgevingsfonds.
Ook zal te zijner tijd een onafhankelijke voorzitter worden aangesteld voor het omgevingsfonds.
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 de niet-aanwezigen of zij nog willen deelnemen aan de werkgroep.
2. PE en BWW checken of een ANBI status ook interessant kan zijn voor dit omgevingsfonds.
3. PE en BWW maken een opzet voor een communicatieplan.
Het volgende werkgroepoverleg staat gepland voor woensdag 16 juni om 19.30 uur. BWW en PE
sturen vooraf een Zoomlink naar de werkgroepleden.

