Verslag bijeenkomst Werkgroep Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden
Datum:
16 juni 2021
Begintijd:
19.30 uur
Eindtijd:
20.00 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)
Twee omwonenden uit Engelen
Notulist Pure Energie

•

Vertegenwoordiger wijkraad West met kennisgeving deze keer afwezig, vertegenwoordiger
bestuursraad Engelen – Bokhoven zonder kennisgeving aanwezig.
Verslag:
De agenda is vastgesteld en er zijn verder geen toevoegingen.
Stand van zaken
PE en BWW hebben het afgesproken communicatieplan met betrekking tot het werven van nieuwe
werkgroepleden uitgevoerd. De volgende media hebben een stuk gepubliceerd over het
omgevingsfonds: Dtv, Wijkraad Maaspoort en op Facebookpagina van wijkmanager Engelen –
Bokhoven, Kruiskamp en Schutskamp (dit bericht is ook gedeeld op Facebookpagina van wijkraad
West). Gehoopt nog wordt een stuk in wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, Tweeterp en het Brabants
Dagblad. Helaas hebben de gepubliceerde stukken tot op heden nog geen nieuwe aanmeldingen
opgeleverd voor de werkgroep.
PE en BWW blijven contact houden met de wijkraden om te proberen dat er meer mensen aanhaken
vanuit de verschillende wijken en blijven proberen het omgevingsfonds in de media te krijgen.
Besloten is om door een notaris concept statuten en/of regelementen te laten opstellen. De
hoofdlijnen en kaders die aan de notaris worden meegegeven, zijn:
-

-

Oprichten van een stichting met bestuur en minimaal drie bestuursleden (voorzitter,
penningmeester en secretaris).
Statuten mogen lijken op die van Windpark Krammer en Windpark Nijmegen-Betuwe.
Er geldt een prestatieverplichting. Op die manier wordt zeker gesteld dat het geld op de
juiste plek terecht komt en wordt gebruikt voor het juiste doel.
Het omgevingsfonds wordt ingezet voor duurzaamheid, groen in de buurt, leefbaarheid,
andere sociale aspecten die bijdragen aan een betere buurt of wijk en de beperking van
mogelijk negatieve effecten van het windpark op de omgeving.
Toekenningen vanuit het fonds worden alleen gedaan aan aanvragen die het persoonlijk
belang overstijgen en geen winstoogmerk kennen.
Het fonds kan niet worden ingezet voor wijk- en/of straatfeesten.

-

Zeker bij aanvang van de stichting is het wenselijk 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.

PE en BWW bespreken binnenkort intern met collega’s die goed thuis zijn in deze materie of het
mogelijk is om een notaris concept stukken te laten opstellen. De verwachting is overigens dat dit
prima mogelijk is. Na dat overleg geven PE en BWW aan bij de werkgroep op welke termijn zij
verwachten de concept stukken te kunnen delen. Dan kan ook een datum voor een nieuw overleg
worden bepaald om deze concept stukken te bespreken.
Besproken is om na de zomer een vaste kern te bepalen voor het bestuur van het omgevingsfonds.
Ook zal te zijner tijd een onafhankelijke voorzitter worden aangesteld voor het omgevingsfonds.
Overig
Het idee is om binnenkort bij windmolen 4 (bij de Gemaalweg) een open dag ‘light’ te organiseren.
Vanaf de openbare weg kunnen er dan mensen worden ontvangen om wat meer te vertellen over de
bouw en de werkzaamheden. Dit moet nog wel worden georganiseerd, maar PE en BWW gaan dit
proberen.
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 en BWW laten concept statuten en/of regelementen opstellen door een notaris.
2. PE en BWW houden contact met de verschillende wijkraden en media om zo nieuwe mensen
te werven voor de omgevingsraad.
3. PE en BWW houden de werkgroepleden op de hoogte van nieuwe aanmeldingen voor de
omgevingsraad.

