Verslag bijeenkomst stichting Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden en exploitanten windpark
Datum:
13 april 2022
Begintijd:
20.00 uur
Eindtijd:
22.00 uur
Locatie:
De Oude Lambertus te Engelen
Aanwezig (geanonimiseerd uit privacyoverwegingen):
•
•
•

Bestuursleden stichting Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden
Vertegenwoordiger BWW (Bossche Windmolen West)
Vertegenwoordigers PE (Pure Energie)

Verslag:
De agenda is vastgesteld en er zijn verder geen toevoegingen.
Er is ook een (aankomend) vierde bestuurslid van de stichting aanwezig, met name om kennis te
maken. Het bestuur zal verder zorgen dat hij toetreedt tot het bestuur.
Verder is de assetmanager van Pure Energie is er deze keer ook bij. Hij zal in de komende tijd, nu het
windpark in de exploitatiefase is aangekomen, in toenemende mate de contactpersoon worden voor
de omgeving en dus ook de stichting. Hij is er nu vooral bij om kennis te maken met het bestuur, de
stichting en het omgevingsfonds.
Verslag vorige keer
In het vorige overleg vroegen de bestuursleden zich af of de stichting vrijgesteld is van BTW. PE heeft
dit juridisch gecheckt en dat is inderdaad het geval.
Oprichting stichting
Alle bestuursleden hebben inmiddels zijn/haar handtekening laten legaliseren door de notaris. De
stichting kan nu worden opgericht.
Wijzigingen Statuten:
De notaris blijkt toch nog een verkeerde versie van de statuten te hebben gebruikt, zo bleek bij het
legaliseren van de handtekening.
PE neemt contact op met de notaris en zorgt dat de onderstaande punten worden aangepast in de
statuten:
1. Het woord Gerechtigden wordt uit de akte gehaald.
2. Artikel 3.1 wordt aangepast zodat er staat dat er minimaal 3 bestuursleden zijn en maximaal
5 bestuursleden.
3. In de akte wordt de tenaamstelling van WP De Rietvelden BV en Pure Energie eenduidig
gebruikt.
PE stuurt verder een eerder afgestemde mail aan de Wijkraad Maaspoort, waarin de wijkraad alvast
wordt geïnformeerd over de stichting en het fonds. De secretaris van de stichting krijgt de mail in cc
en kan zo het contact met de wijkraad overnemen.

Bestuursbesluit en overeenkomst
Tijdens de bijeenkomst tekent het bestuur en BWW het bestuursbesluit. BWW heeft het besluit
meegenomen ter verdere ondertekening. Vervolgens gaat die kopie naar PE, PE tekent het
bestuursbesluit en stuurt iedereen een kopie.
De overeenkomst tussen stichting, BWW en PE is getekend door PE. Deze wordt ook getekend door
BWW, die kopie gaat naar het bestuur voor ondertekening, dan gaat die kopie naar PE en PE stuurt
iedereen daarvan een kopie.
Emailadres
De stichting vraagt een eigen domeinnaam aan met een mailadres. Bijvoorbeeld:
info@omgevingsfondsderietvelden.nl.
De nieuwe domeinnaam wordt gelinkt aan de website windparkderietvelden.nl. Deze website wordt
aangevuld met pagina(‘s) voor omgevingsfonds. Concept teksten voor de website zijn gedeeld met
het bestuur, die kan het bestuur beoordelen en indien nodig nog wijzigen. Dan zorgt PE daarna dat
de website zo wordt ingericht.
Bankrekening
Na het oprichten van de stichting gaan de bestuursleden een bankrekening openen. BWW geeft aan
dat openen van een rekening 4 tot 6 maanden kan duren vanwege lange procedures bij banken.
Controle productie
Het is mogelijk voor het bestuur om de productie van het windpark en daarmee de afdracht aan het
omgevingsfonds te controleren. Dat kan via de gegevens van CertiQ, de instantie die duurzame
energie certificeert. Als het bestuur vragen krijgt vanuit de omgeving of de productiecijfers en
afdracht wel kloppen, kunnen BWW en PE die cijfers aanleveren.
Naar aanleiding van een vraag hierover: er zit geen grens op het jaarbedrag voor het
omgevingsfonds. De afdracht is 0,50 euro per opgewekte MWh per jaar, ongeacht hoe hoog de
productie in een jaar is.
Uitvoeringsovereenkomst
PE heeft hiervoor een voorstel gemaakt. Deze is per mail aan bestuursleden gestuurd.
Communicatie momenten stichting
Besloten is om de inschrijving voor het omgevingsfonds jaarlijks open te stellen vanaf 1 oktober tot
15 december startende in 2022. Uiterlijk in maart van het daarop volgende jaar maakt de stichting
bekend waar het geld naartoe gaat.
De stichting gaat het ontvangen draaiboek goed doornemen en daaraan acties koppelen.
PE en BWW hebben goed contact met Brabants Dagblad en stellen voor om na oprichten van de
stichting een persmoment te plannen om de stichting publiekelijk bekend te maken en dat
geïnteresseerden projecten kunnen aandragen.
PE adviseert om dit voor de zomer 2022 te laten plaats vinden en in september 2022 nog een
persbericht naar buiten te brengen dat men zich voor 1 oktober kan aanmelden.
De bestuursleden gaan een communicatieplan opstellen om mensen te enthousiasmeren om
projecten aan te brengen.
Besproken is om het jaarlijkse bedrag vanuit het omgevingsfonds niet zo specifiek in het persbericht
te vermelden, maar als richtbedrag circa 19.000 euro te hanteren. PE past de stukken hierop aan.
Aanvraagformulier

Besproken is of het nodig of verstandig is om een aanvrager een kopie van een ID-bewijs te laten
insturen, zoals bij een ander omgevingsfonds wordt gedaan. Uiteindelijk is de conclusie dit niet te
doen, onder andere vanwege privacyregels en het lijken te ontbreken van de noodzaak daarvoor.
Besproken is dat het bestuur de vrijheid heeft om bij particuliere aanvragen te checken of er
meerdere mensen bij betrokken zijn (deels is dit reeds verwerkt in het concept aanvraagformulier
met de optie om steunbetuigingen mee te sturen). Deze check kan bijvoorbeeld door per mail
goedkeuring te vragen van de andere belanghebbenden. Dit kan van belang zijn wanneer één
bewoner voorstelt om bomen te planten om het zicht op de windmolens te beperken, terwijl buren
hiervan niet op de hoogte zijn. Wel blijft een belangrijke constatering dat het bestuur niet
verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de uitvoering van activiteiten die door aanvragers worden
gedaan.
Kort wordt besproken hoe de verhouding is tussen de stichting, het fonds en BWW en PE. Voor PE en
BWW is het vooral belangrijk dat de stichting volgens de gestelde doelen werkt. Als dat gebeurt,
vinden BWW en PE het omgevingsfonds verder vooral iets van de omgeving. Daarom vinden zij het
ook goed dat het fonds is ondergebracht bij een aparte stichting met bestuurders vanuit de
omgeving, los van de initiatiefnemers.
Op de website van het Pure Energie Fonds en omgevingsfonds Krammer kan men zien welke
projecten zijn toegekend bij die fondsen, om een indruk te hebben wat voor aanvragen er kunnen
komen.
Besproken is dat de stichting, PE en BWW contact blijven houden. Zo kan er bijvoorbeeld na de
eerste aanvraagronde een overleg worden gepland om de bevindingen te bespreken.
Rondvraag
Er zijn geen verdere vragen.
BWW en PE bedanken de bestuursleden voor de inzet en voor de ondersteuning van dit project.
Afgesproken acties:
In het overleg zijn een aantal actiepunten besproken. Deze worden hieronder samengevat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PE zorgt dat de correcte versie van de akte van de stichting door de notaris wordt gebruikt.
De bestuursleden vragen een domeinnaam met mailadres aan.
De bestuursleden openen een bankrekening.
PE past de communicatiestukken aan met jaarlijkse opbrengst voor het omgevingsfonds van
circa € 19.000.
PE stuurt de contactgegevens door van de nieuwe contactpersoon van gemeente Den Bosch.
PE en BWW bevestigen richting gemeente Den Bosch dat de gemeente niet meer worden
uitgenodigd voor overleggen met betrekking tot het omgevingsfonds.
Als het bestuur erom vraagt, leveren BWW en PE een rapportage aan met de jaarlijkse
opbrengst per windmolen.
PE deelt de perslijst met het bestuur.
PE stuurt een mail aan Maaspoort en neemt de voorzitter van de stichting mee in CC.

