Verslag bijeenkomst Werkgroep Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden
Datum:
9 maart 2022
Begintijd:
20.00 uur
Eindtijd:
21.30 uur
Locatie:
De Oude Lambertus aan Kerkhof 3 in Engelen
Aanwezig (geanonimiseerd uit privacyoverwegingen):
•
•
•
•
•
•

Vertegenwoordiger coöperatie Bossche Windmolen West (BWW)
Vertegenwoordiger Pure Energie (PE)
Twee leden van de werkgroep
Drie bestuursleden van stichting Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden
Twee vertegenwoordigers van de gemeente ’s-Hertogenbosch
Notulist Pure Energie

•

Andere leden van de werkgroep met kennisgeving afwezig.

Verslag:
De agenda is vastgesteld en er zijn verder geen toevoegingen.
Voorstelronde
De aanwezigen stellen zich voor en geven aan wat zijn/haar rol is (geweest).
Doel van bijeenkomst
Het doel van deze bijeenkomst is de ‘installatie’ van de drie bestuursleden die de stichting
Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden willen oprichten en besturen. Deze stichting behandelt de
aanvragen die vanuit de omgeving van het windpark komen voor een bijdrage uit het fonds. De
werkgroepleden, bestuursleden, BWW en PE bespreken welke acties nu moeten worden opgezet om
de stichting daadwerkelijk operationeel te krijgen en gaan nog in op vragen en aandachtspunten die
de bestuurders aandragen. Hieronder staan op hoofdlijnen de onderwerpen die zijn besproken en op
het eind van het verslag de acties die zijn afgesproken om de komende tijd uit te voeren.
Mededelingen
Er zijn drie bestuursleden gevonden voor de stichting. Geen van deze bestuursleden heeft ook
deelgenomen in de werkgroep.
Eén van de werkgroepleden heeft vorige week gemeld te stoppen met de werkgroep, omdat hij
verhuist naar buiten ’s-Hertogenbosch.
Ervaring omgevingsfonds
De drie bestuursleden van de stichting vragen wat voor aanvragen voor toekenningen uit het
omgevingsfonds zij waarschijnlijk kunnen verwachten. BWW en PEhebben nog weinig ervaring met
omgevingsfondsen, omdat het een relatief nieuw concept is en eigenlijk sinds kort bij verschillende
projecten concreet wordt. Wel zijn er bij een aantal lopende projecten al wel statuten/afspraken
gemaakt voor het omgevingsfonds.
Een goed voorbeeld van het besteden van een omgevingsfonds is windpark Krammer. Op de website
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staat dat ze onder andere de volgende projecten hebben gesteund: een dorpsraad bij het realiseren
van een ‘solarbank’ voor het opladen van elektrische fietsen; Dierenwei bij het deugdelijk maken en
energiezuinig verlichten van de stallen; bij het restaureren van een kunstwerk; zonnepanelen op de
dorpshuis; een informatiebord bij een jeu de bolules baan etc.
Er zijn al een aantal instanties uit de omgeving van Windpark De Rietvelden die interesse hebben
getoond in het omgevingsfonds. Van een omwonende die een rij bomen in een plantsoen als optie
zag om zicht op de windmolens te beperken, een natuurwerkgroep in ’s-Hertogenbosch interesse
heeft getoond in het omgevingsfonds en een nieuwe jeu de boulesvereniging in de wijk West die
eigenlijk al een aanvraag wilde doen.
Belanghebbenden
De definitie van belanghebbende bij een windpark is door de Raad van State vastgesteld op iedereen
binnen een afstand van 10 keer de tiphoogte. Besloten is voor dit omgevingsfonds daarop aan te
sluiten en dat komt neer op 1775 meter rondom het windpark. Belanghebbenden zijn in beginsel
mensen, verenigingen en stichtingen die binnen een straal van 1775 meter wonen en/of gevestigd
zijn. Zij mogen ook gevestigd zijn buiten het gebied van 1775 meter rondom het windpark, maar
moeten dan aanvragen doen voor initiatieven binnen dit gebied.
Financieel en aansprakelijkheid
Het omgevingsfonds wordt gevuld met opbrengsten uit de vier windmolens van het windpark (drie
van PE, één van BWW). In de overeenkomst die wordt gesloten tussen de stichting, PE en BWW staat
dat PE en BWW zich verplichten de gelden binnen 2 maanden na de start van elk kalenderjaar over te
maken aan de stichting. Dat betekent dat er voor het eerst uiterlijk eind februari 2023 geld op de
rekening van de stichting wordt gestort. PE en BWW stemmen nog onderling af dat deze betaling
door hen goed en hopelijk gelijktijdig wordt uitgevoerd, zodat dit zo soepel mogelijk verloopt (met
name BWW moet hier intern nog naar kijken, vanwege de formele verplichting betalingen eerst door
de leden van de coöperatie te laten bekrachtigen).
Het is de bedoeling dat het bestuur zelfstandig het omgevingsfonds gaat beheren.
BWW en PE kunnen helpen bij het opzetten van de stichting, maar hebben geen actieve rol in het
vervolgtraject.
Gevraagd is of bestuursleden van de stichting hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Navraag bij de notaris die de stukken voor de stichting heeft opgesteld, levert op dat volgens de
notaris bestuursleden in beginsel niet hoofdelijk aansprakelijk zijn, maar dat de stichting
aansprakelijk kan worden gesteld. Een uitzondering hierop is als een bestuurder onbehoorlijk bestuur
heeft gepleegd. Denk daarbij aan grepen uit de kas, verwaarlozing van boekhouding, het niet
handelen in het belang van de stichting. Dan kan een bestuurder wel hoofdelijk aansprakelijk worden
gesteld.
Het bestuur van BWW heeft hiervoor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De
informatie van de notaris en de informatie over deze verzekering worden gedeeld met de
bestuursleden. Afspraak is dat zij met name zelf bepalen of zij een verzekering nodig vinden. Vanuit
de werkgroep wordt aangegeven dat de ervaringen bij soortgelijke bestuursfuncties is dat het
afsluiten van een dergelijke verzekering vaak uiteindelijk niet nodig werd gevonden, omdat het risico
op hoofdelijke aansprakelijkheid te klein wordt ingeschat.

Omgaan met negatieve reacties op het windpark
Bekend is dat een deel van de omgeving kritisch is op hoe het windpark tot stand is gekomen en dat
het windpark is gerealiseerd. Het is mogelijk dat de bestuursleden hierop worden aangesproken.
Geconcludeerd wordt dat het omgevingsfonds, de stichting en de bestuursleden los staan van deze
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kritiek. Zij kunnen niet worden aangesproken op de totstandkoming van het windpark. Het advies
aan de bestuursleden is dat zij op dergelijke kritiek of klachten over het windpark niet hoeven in te
gaan, maar mensen voorverwijzen naar de exploitanten van het windpark (BWW en PE). Zij zijn in
staat en bereid hierover het gesprek met kritische mensen uit de omgeving te voeren. Ook als er
klachten zijn over het windpark, is rechtstreeks contact met de exploitanten beter, omdat zij hier
mogelijk iets aan kunnen doen.
Aanvulling bestuur
In de stukken van de stichting staat dat er ruimte is voor drie tot vijf bestuurders. Er zijn er nu drie,
dus de stichting kan worden opgericht. In de zoektocht naar bestuurders hebben BWW en PE contact
gekregen met onder andere wijkraad Maaspoort. Het idee is geopperd dat de wijkraad in haar eigen
netwerk nagaat of er mensen vanuit deze wijk zijn die bestuurder willen worden. Na dit overleg zou
daarover weer contact worden opgenomen met de wijkraad. Dat zullen BWW en PE doen, om aan te
geven dat de stichting wordt opgericht en dat de stichting, BWW en PE graag op een later moment –
indien gewenst – meer toelichting geven aan de wijkraad over het fonds. Uitbreiding van het bestuur
met bestuurders uit Maaspoort is voor de geografische vertegenwoordiging in het bestuur in
beginsel goed, maar de drie huidige bestuurders benadrukken wel dat het dan beter is direct uit te
komen op vijf bestuurders, als er extra bestuursleden komen. Dan blijft het aantal bestuurders
namelijk oneven en dat voorkomt staken der stemmen.
Vervolgstappen
• Afspraak met bestuursleden voor oprichting stichting (tekenen stukken).
o Een notaris gaat met volmachten de stichting oprichten.
o Tussen de stichting, BWW en PE wordt een overeenkomst gesloten. BWW en PE
stellen voor om van het tekenmoment een persmoment te maken. Dit zou dan ook
een haakje kunnen zijn om de wijk- en bestuursraden in te lichten.
o Maximaal € 1.000,-- per jaar van het omgevingsfonds is beschikbaar voor onkosten
van de bestuursleden.
• Is er nog een aanvullend overleg nodig tussen bestuursleden en BWW + PE? Of bestuursleden
onderling?
o PE en BWW willen helpen bij het opstellen van een draaiboek, waarin staat wanneer
en hoe er het beste vanuit het omgevingsfonds gecommuniceerd kan worden.
o Ook kan PE helpen bij het opstellen van standaard teksten, format voor werving en
protocollen.
• Communicatie opstarten (bestuursleden en stichting in de pers met tekenen overeenkomst als
haakje?, nieuwsbrief over versturen, contact met wijk- en bestuursraden) BWW en PE kunnen
hiervoor een plan maken.
• Wil en zo ja, hoe wil werkgroep betrokken blijven? Welke rol zien ze voor zichzelf?
o De werkgroepleden geven aan geen actieve rol meer te zien voor zichzelf in het
vervolgtraject. Zij worden heel erg bedankt voor hun inzet in de werkgroep. Mocht er
behoefte zijn bij de bestuursleden om iets te consulteren bij de werkgroepleden
(bijvoorbeeld toelichting hoe iets in het voortraject om tot de stichting te komen is
gelopen), dan zijn de lijntjes tussen de bestuurders en werkgroepleden gelukkig kort.
Rondvraag
Er zijn geen vragen.
Afgesproken acties:
In het overleg is geconstateerd dat vanuit dit overleg het goed is om vervolgacties op te pakken. Deze
worden hieronder samengevat:
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BWW en PE stemmen onderling goed af op welke wijze zij de financiële afspraken gaan
nakomen en wanneer zij deze bedragen overmaken aan de stichting.
De tekst van de notaris met betrekking tot hoofdelijke aansprakelijkheid en verzekering van
BWW wordt gedeeld met de bestuursleden.
BWW en PE vragen de notaris om alle stukken voor het oprichten van de stichting klaar te
maken en op te sturen.
BWW en PE laten de notaris de term ‘gerechtigde’ uit artikel 5.2 van de akte schrijven (dit
was nog een over het hoofd gezien overblijfsel van een modelakte die is gehanteerd).
De bestuursleden bespreken wie welke rol krijgt.
PE en BWW laten uitzoeken of de stichting ook BTW vrijgesteld is.
PE, BWW en bestuursleden hebben een overleg gepland op 13 april om 20.00 uur op
dezelfde locatie als dit overleg om de overeenkomst tussen BWW, PE en de stichting en de
standaardteksten, format voor werving en protocollen te bespreken.
PE neemt contact op met wijkraad Maaspoort om aan te geven dat het bestuur inmiddels is
gevormd. De volgende stap is om eerst de stichting op te richten. Vervolgens worden de
verschillende wijkraden ingelicht over de stichting.
De gemeente stuurt de gegevens van de nieuwe contactpersoon naar
info@windparkderietvelden.nl.
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