Omgevingsfonds Burgerwindpark Heibloem
1. Doel en kaders
Met de bouw van windpark Heibloem zal coöperatie Zuidenwind een omgevingsfonds inrichten
gerelateerd aan dat windpark. In het fonds wordt jaarlijks een bedrag van € 1,- per geproduceerde
MWh gestort, wat neerkomt op een jaarlijks budget van ongeveer € 20.000,-.
Aansluitend bij de coöperatieve benadering is het fonds bedoeld voor gemeenschappelijke
duurzame projecten en níet voor individuele uitkeringen.

Zuidenwind volgt de zeven principes van het REScoopNL Charter. Volgens het zevende principe
toont zij: Engagement voor de gemeenschap: “Coöperaties dragen bij aan de duurzame
ontwikkeling van de samenleving in een kader dat gedragen is door hun leden”.
Duurzame projecten dragen bij aan een verbetering van de ecologie, bijvoorbeeld ‘duurzame
energieprojecten’, maar zullen conform ons zevende principe tegelijkertijd ook sociale aspecten
kennen (bijvoorbeeld bevorderen van samenwerking) en ook financieel zodanig in elkaar zitten, dat
opbrengsten rechtvaardig, naar billijkheid en redelijkheid worden verdeeld. Duurzaamheid is het
zoeken naar een balans tussen deze drie zaken. We zullen de projectcriteria verderop uitwerken
aan de hand van dit uitgangspunt.

2. Geografische werking
In de invloedsfeer van het windpark Heibloem ligt het dorp Heibloem. In de omgeving worden ook de
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windparken Ospeldijk, Kookepan en Egchelse Heide gebouwd. Die windparken hebben eigen
invloedsferen. Een invloedsfeer wordt bepaald door de afstand (cirkel van 2 km) en ook door
geografie en geschiedenis van de plek. Er bestaat enige overlap tussen de invloedsferen, vooral
Egchelse Heide en Heibloem raken aan elkaar, maar er is ook overlap met Ospeldijk (zie figuur 2).

Fig.2 De ligging van de parken in Midden-Limburg

Tussen de parken bestaat samenwerking. Als principe willen wij voorstellen, dat elk park haar eigen
unieke invloedsfeer definieert. Voor Heibloem zou dat dan het gebied zijn in een gedeeltelijke cirkel
van 2 km om de molens (rood en geel in figuur 3) en verder daarbinnen begrensd door de
Snepheiderbeek, het afwateringskanaal en de Noordervaart en de N562 (blauw op de Google-Earth
kaart). Praktisch is dat het dorp Heibloem met omgeving, inclusief Witdonk (gemeente Peel en
Maas). Zie de kaart van Google Earth (figuur 3).

Fig.3 De invloedsfeer van Windpark Heibloem .
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Omdat de omgeving van Burgerwindpark Ospeldijk zich richt op de gemeente Nederweert (het gebied
ten zuiden van de Noordervaart, Ospeldijk) en de gemeente Peel en Maas (Platveld) zal het gedeelte
van de omgeving van Burgerwindpark Ospeldijk dat in de gemeente Leudal valt meegenomen worden
bij de omgeving van Windpark Heibloem vanaf het moment dat de molens in Ospeldijk gaan draaien.
Windpark Kookepan kan zich dan richten op Neer en Windpark Egchelse Heide op Beringe, Panningen
en Egchel.

3. Het Omgevingsfonds van BWP Heibloem

Het begrip fonds is enigszins misleidend. Het is immers niet de bedoeling dat de exploitatiegelden die
beschikbaar komen uit de opbrengsten van de verkoop van de windenergie opgepot worden in een
fonds, maar juist dat er een constante geldstroom ter beschikking komt van de gemeenschap in de
omgeving van het windpark, ten behoeve van een duurzame ontwikkeling.
Het omgevingsfonds wordt gevuld vanaf 23 mei, de datum dat de molens energie zijn gaan leveren aan
het net.
De opbrengstvermindering (soort planschade) die de Coöperwiek ondervindt van WP Egchelse Hei- de
(ca. 2% van de huidige opbrengst = ca. Euro 10.000,- / jaar) gaat niet naar Zuidenwind, maar extra in
het fonds t.b.v. omwonenden van Egchelse Heide, t.b.v. dorp Egchel.
Advies aan @ Jan S. om dit goed in de gaten te houden.

4. De adviescommissie en werkwijze - rechtsvorm

Zuidenwind stelt voor om de besluitvorming over de bestedingen uit het omgevingsfonds
democratisch te laten gebeuren door een vaste adviescommissie die gekozen is uit en door de
gemeenschap Heibloem. De selectie van en toezicht op projecten vindt plaats onder
verantwoordelijkheid van deze adviescommissie. Dat stelt de nog onopgeloste vraag van de
rechtspersoonlijkheid van het omgevingsfonds aan de orde. De voorbereidingsgroep heeft hier- voor
een aantal uitgangspunten bedacht, maar nog geen vaste vorm.
Medio 2019 is een oproep gedaan in het gebied (via website, facebook, nieuwbrieven etc.) naar
mensen die belangstelling hebben om plaats te nemen in de adviescommissie van het
omgevingsfonds met de vraag naar hun motivatie en soort CV. Het bestuur van Zuidenwind heeft op
basis van criteria (o.a. in bezit zijnde van goed analytisch vermogen) beoordeeld of deze mensen
daarvoor geschikt zijn. Bij 3 of 5 geschikte kandidaten is geen verkiezing nodig binnen de
gemeenschap Heibloem, bij meer dan dit aantal wel.
-

-

-

De adviescommissie van het omgevingsfonds dient een actieve relatie te onderhouden
met de gemeenschap Heibloem en omgeving.
De adviescommissie dient democratisch gelegitimeerd te zijn door verkiezingen.
Leden van de adviescommissie worden (zo nodig) gekozen en dienen afkomstig te zijn uit
het gebied of zitten namens het bestuur van Zuidenwind in de adviescommissie. Ze
mogen betrokken zijn bij HELD (=Heibloem Leefbaar en Duurzaam); dat zou goed zijn voor
de koppeling van beiden.
De zittingsduur voor leden van de adviescommissie is maximaal 2 termijnen van maximaal
2 jaar (om vastroesten op positie te voorkomen).
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-

-

-

-

Het aantal leden van de adviescommissie is 7 of 5 (geen stakende stemmen)
waarvan 2 leden van het bestuur van Zuidenwind t.b.v. onafhankelijke inbreng/meer op
afstand van gebied.
Medio 2019 is een oproep in gebied (via website, facebook, nieuwbrieven etc.) naar
mensen gestuurd die belangstelling hebben om lid te worden van de adviescommissie met
het verzoek om een motivatie en soort CV. Het bestuur van Zuidenwind heeft op basis van
criteria (o.a. in bezit zijnde van goed analytisch vermogen) beoordeeld of deze mensen
geschikt zijn. Bij 3 of 5 geschikte kandidaten is geen verkiezing nodig, bij meer dan dit aantal
wel.
De adviescommissie doet regelmatig, maar in ieder geval één maal per jaar, uitvraag onder
alle inwoners van de omgeving van het windpark naar ideeën voor duurzame projecten (mail
en website).
Zij analyseert de ingediende projecten en vraagt zo nodig meer informatie om een project
te kunnen beoordelen.
Zij selecteert de ingediende projecten aan de hand van de duurzaamheidscriteria en stelt
zo een prioriteringslijst samen. Projecten worden vervolgens gekozen.
Zij legt deze lijst van projecten voor aan het bestuur (of de ALV?) van Zuidenwind die de
projecten marginaal toetst (is de procedure goed gevolgd) en de projecten honoreert. Het
bestuurt van Zuidenwind zal vervolgens zorgen dat er een overeenkomst wordt afgesloten
met de indiener waarin de wijze van betaling en de verantwoording over juiste besteding
van het geld zal worden geregeld.
Communicatie
o Op de websites van Zuidenwind en Dorpsraad Heibloem wordt het omgevingsfonds
voorgesteld;
o Projecten kunnen daar worden aangemeld door middel van een inschrijfformulier.

NB. De juridische vormgeving van het omgevingsfonds wordt nog nader onderzocht en besproken
met een jurist, en daarna vastgesteld door het bestuur van Zuidenwind.

5. Criteria
Jaarlijks komt ongeveer 20.000 euro beschikbaar voor projecten en ideeën die het duurzame en
coöperatieve gedachtengoed (charter REScoopNL) vertegenwoordigen, maar die zonder een kleine
financiële injectie niet gerealiseerd kunnen worden.
Wij stellen voor om bij voorkeur meerdere kleinere projecten te steunen, zodat je sneller resultaten
ziet en meerdere partijen aan hun trekken kunnen komen. Deze projecten komen, door hun beperkte omvang in de regel niet in aanmerking voor de gebruikelijke grotere fondsen in de regio.

Criteria Omgevingsfonds

De adviescommissie selecteert ieder jaar één of meer projecten (ideeën/initiatieven) volgens onderstaande criteria.
 Heeft betrekking op verduurzaming of verbetering leefbaarheid (NB. Heeft betrekking op
sociale en ecologische component) van een buurt, bedrijventerrein of een branche in
Heibloem of haar invloedsfeer.
o Een individuele actie, zoals zon-pv of een elektrische laadpaal voor één woning
zal niet worden gehonoreerd.
o Hoewel wij een Heibloem-fonds zijn en voorkeur geven aan projecten in een sfeer
van 2 km volgens fig. 3 om het windpark Heibloem, nemen wij inzendingen uit de
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nabije regio ook in behandeling. De projectlocatie mag zich tot circa 5 km buiten de
invloedsfeer van windpark Heibloem bevinden.
Levert een aantoonbare bijdrage aan CO2-reductie, een bijdrage aan energiebesparing, aan
een circulaire economie of aan hergebruik van grondstoffen.
Heeft duidelijk de financiële steun van ons fonds DPHH nodig om tot stand te komen.
Wordt door de indiener zelf uitgevoerd, al dan niet samen met anderen.
Brengt een mentaliteitsverandering teweeg, die verband houdt met energiebesparing,
duurzaamheid, of circulaire economie.
Heeft geen winstoogmerk, dus niet commercieel.
Moet praktisch uitvoerbaar zijn en dient binnen één jaar gerealiseerd te kunnen zijn (van
start tot afronding).
Kan binnen zes maanden na toekenning van de prijs starten.

Genoemde criteria geven de denkrichting aan op basis waarvan de selectie plaats vindt.
Charmante en opvallende ideeën die deels buiten deze criteria vallen zullen zeker
meegenomen worden in de beoordeling.
Communicatie en Projectaanvraag
Uitvraag voor projectaanvragen uit het omgevingsfonds wordt via de website van Zuidenwind
en via sociale media bekend gemaakt. De verkiezing van de adviescommissie wordt
aangekondigd, maar ook de werking van het omgevingsfonds, en de mogelijkheid om
projecten in te dienen. Mogelijk is samenwerking mogelijk met andere fondsen. Iedereen die
in het gebied volgens fig. 3 woont of werkt kan een aanvraag indienen voor steun van haar of
zijn project of idee. Voor het aandragen van een project is een aanvraagformulier via de
website te downloaden.
Bij de uitvraag wordt een laatste termijn bekend gemaakt voor welke projectvoorstellen
moeten zijn ingediend. Projectvoorstellen dienen uiterlijk voor die einddatum ingediend te
zijn, om in aanmerking te komen voor een bijdrage in het daaropvolgende kalenderjaar.
Het gegunde project wordt kenbaar gemaakt op de website en op de jaarlijkse eerste
algemene ledenvergadering van Zuidenwind in februari/maart.

6. Acties
-

Onderzoeken rechtsvorm
Uitvoeren van communicatietraject
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