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Omgevingsfonds Windpark Ospeldijk 

 

1.  Doel en kaders  
Met de bouw van Windpark Ospeldijk richten de initiatiefnemers WML en coöperatie Zuidenwind ook een om-

gevingsfonds op. In het fonds komen voor de duur van de exploitatie (in beginsel minimaal 15 jaar) jaarlijks 

middelen beschikbaar voor gemeenschappelijke duurzame projecten ten behoeve van de omgeving. De initia-

tiefnemers storten een bedrag van € 1 per geproduceerde MWh in het fonds, wat neerkomt op een jaarlijks 

budget van ongeveer € 43.000.  

Deze doelstelling sluit aan bij de coöperatieve benadering van Zuidenwind en de duurzaamheidsdoelstelling 

van WML.  

 

People Planet Prosperity 
Het fonds is uitdrukkelijk níet voor individuele uitkeringen bedoeld. Zuidenwind en WML willen met het fonds 
engagement voor de gemeenschap tonen. Voor Zuidenwind geldt in het bijzonder dat ze als coöperatie bij wil 
dragen aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving in een kader dat gedragen is door haar leden. Duur-
zame projecten kennen idealiter een balans tussen drie zaken: People, Planet en Prosperity:  een evenwicht 
tussen sociale aspecten, ecologische aspecten en financiële aspecten.  
Concreet vertalen we dit in een aantal uitgangspunten. De door het fonds te steunen projecten dragen con-

creet bij aan:  

1. Duurzaamheid; bijdragen aan de transities 
naar duurzame energie, energiebesparing, 
duurzame voeding en mobiliteit.  

2. Sociale cohesie; ze bieden een bijdrage of 
impuls aan verenigingen en leefbaarheid en 
bevorderen samenwerking tussen gemeen-
schappen  

3. Verhogen de landschappelijke waarden; 
steun aan ingrepen ter verhoging van de cul-
tuurhistorische waarde.  

4. Ecologische projecten; zowel versterking van 
de ecologische structuur, biodiversiteit als 
verhoging van de beleving van de natuur.  

  

2. Bestuur en werkwijze: Adviescommissie 
De uitvoering van het omgevingsfonds gebeurt door een speciale commissie: De Adviescommissie Omgevings-
fonds Windpark Ospeldijk.  
Het is de taak van de commissie om duurzame projectideeën en steunaanvragen te verzamelen, te analyseren 
en beoordelen. Zij beoordeelt ingediende projecten aan de hand van de (duurzaamheids)criteria en stelt zo een 
prioriteringslijst samen. Binnen het beschikbare budget kiest de commissie vervolgens de meest geschikte pro-
jecten en doet ze een voordracht aan Burgerwindpark Ospeldijk.  
 

a. Samenstelling van de Adviescommissie  
De samenstelling van de commissie moet zoveel mogelijk de gehele omgeving van het windpark weerspiegelen. 

Een individueel commissielid onderhoudt daarom direct of indirect een actieve relatie met de gemeen-
schap / omgeving waaruit hij/zij voortkomt (bijvoorbeeld een Dorpsoverleg of app-groep). Tegelijk dienen 
de leden te werken vanuit het gemeenschappelijke idee om duurzame projecten op een rechtvaardige en bil-
lijke wijze tot stand te brengen.  
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De komende maand worden mensen die belangstelling hebben om commissielid te worden uitgenodigd zich te 
melden met een korte motivatie en CV.  

b. Profielschets commissielid 

Een lid van de commissie heeft een achterban in de omgeving van het windpark, en neemt zitting in de com-
missie met instemming van haar/zijn achterban. Hij of zij is aantoonbaar democratisch gelegitimeerd en 
beschikt over een analytisch vermogen. De commissieleden worden benoemd door de initiatiefnemers 
van het windpark WML en Zuidenwind.  
We willen voor de samenstelling een evenwichtige spreiding van leden over het gebied Ospeldijk, Ospel, 
de buurtschap Platveld en Meijel, en ten zuiden van de Noordervaart de buurtschappen Stokershorst, Ca-
luna en Heide en Nederweert-Eind. 
- De commissie kent een oneven aantal (5-7-9) leden en ook agendaleden. De instelling van agendale-

den biedt de mogelijkheid dat elk lid kan overleggen/sparren met tenminste één agendalid, zodat er 
altijd contact met de omgeving mogelijk is.  

- Een commissielid wordt benoemd voor de periode van drie jaar. Daarna wordt deze plaats ingevuld 
door een nieuw te benoemen commissielid, bij voorkeur uit de zelfde achterban. Het zittende com-
missielid kan ook herbenoemd worden voor weer een periode van drie jaar.  
 

c. Werkwijze  
De commissie doet regelmatig, maar in ieder geval één maal per jaar uitvraag onder alle inwoners in haar 
verzorgingsgebied naar ideeën voor duurzame projecten. 

Dit kan b.v. in de vorm van  een publicatie in een lokaal blad, de lokale omroep, posters en via lokale web-
sites en facebookgroepen.  

- De commissie analyseert de ingediende projecten en vraagt zo nodig meer informatie om een project 
te kunnen beoordelen;  

- De commissie houdt bij het beoordelen van de ingediende projecten rekening met de geformuleerde 
uitgangspunten en de beoordelingscriteria (zie H3); 

- De commissie selecteert de ingediende projecten aan de hand van de (duurzaamheids)criteria en stelt 
zo een prioriteringslijst samen;  

- De commissie kiest binnen het beschikbare budget de meest geschikte projecten en doet een bin-
dende voordracht aan de Burgerwindpark Ospeldijk. 

- Het Burgerwindpark toetst de voordracht marginaal – d.w.z. kijkt uitsluitend of de procedure is ge-
volgd en wijst het gevraagde bedrag toe.  

 

3.   Criteria Omgevingsfonds 

Jaarlijks komt ongeveer 43.000 euro beschikbaar voor projecten en ideeën die het duurzame en co-

operatieve gedachtengoed vertegenwoordigen, maar die zonder een kleine financiële injectie niet 

gerealiseerd kunnen worden. 

De commissie selecteert ieder jaar één of meer projecten volgens onderstaande criteria. 

- Het plan, idee of initiatief levert een aantoonbare bijdrage aan C02-reductie, een bijdrage aan ener-
giebesparing, aan een circulaire economie of aan hergebruik van grondstoffen.  

- Het plan, idee of initiatief heeft betrekking op verduurzaming of verbetering van de leefbaarheid van 
een buurt, bedrijventerrein of een branche. 

o Het plan, idee of initiatief kan in principe overal liggen en is niet op voorhand geografisch 
gebonden, echter prioriteit wordt gegeven aan projecten die zich het dichtst bij het wind-
park bevinden. 

o Een individuele actie, zoals zon-pv of een elektrische laadpaal voor één woning zal niet wor-
den gehonoreerd. 
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o Projecten buiten de omgeving van het park worden waar mogelijk samen met de fondsen 
van naburige windparken opgepakt. 

- Het plan, idee of initiatief heeft duidelijk de financiële steun van het omgevingsfonds nodig om 
tot stand te komen.  

o Er kan een eigen bijdrage gevraagd worden in de vorm van geld, maar ook door inbreng van 
eigen arbeid. Dit criterium draagt bij aan het maken van scherpere keuzes met als gevolg 
een efficiëntere inzet van de beschikbare middelen.  

o Een bijdrage vanuit het Omgevingsfonds Windpark Ospeldijk voorziet bij voorkeur in een 
gedeelte van de voor het initiatief benodigde financiering. Op deze wijze zorgt de inzet van 
een (beperkte) bijdrage vanuit het Omgevingsfonds voor een hefboom die groter is dan al-
leen de bijdrage  vanuit het fonds.  

o Bijdragen uit het Omgevingsfonds komen niet in de plaats van overheidsgelden c.q. over-
heidsondersteuning. 

o Op voorhand is er geen financiële onder- of bovengrens. Zo kunnen een groter aantal kleine 
projecten worden gefinancierd, maar ook enkele grotere.  

- Het plan, idee of initiatief wordt door de indiener zelf uitgevoerd, al dan niet samen met anderen. 

- Het plan, idee of initiatief brengt een mentaliteitsverandering teweeg die verband houdt met energie-
besparing, duurzaamheid, of circulaire economie. 

- Het plan, idee of initiatief heeft geen winstoogmerk, is dus niet commercieel. 

- Het plan, idee of initiatief is praktisch uitvoerbaar en dient binnen één jaar gerealiseerd te kunnen zijn 
[van start tot afronding]. 

- Het plan, idee of initiatief kan binnen zes maanden na toekenning van de prijs starten.  

o Het plan, idee of initiatief dient een duidelijk doel, kent een heldere projectomschrijving en 
een begroting die worden overlegd.  

o De begroting dient (bij voorkeur) onderbouwd te zijn met offertes.  
o Op basis van de overlegde documenten neemt de commissie een besluit.  
o Bij een positief besluit wordt bij het begin van het project 50% van de toegekende subsidie 

overgemaakt. De volgende 50% wordt overgemaakt bij het overleggen facturen en goed-
keuring van de eindafrekening door de commissie.  

o Indien een uitwerking naar het oordeel van de commissie onvoldoende is, maar het project 
zeer positief scoort, kan een deskundige (Zuidenwind) worden ingeschakeld die helpt bij de 
uitwerking. Indien een passende deskundige extern gezocht moet worden, worden over de 
kosten nadere afspraken gemaakt tussen aanvrager en de commissie.  

o Uit het projectvoorstel blijkt (indien van toepassing) op welke wijze in het onderhoud / be-
heer voorzien wordt.  

o Het projectvoorstel zelf blijft in principe beperkt tot maximaal 2 A-4’tjes.  
o Het project moet binnen zes maanden na toekenning van de steun starten.  
o Er kunnen tweemaal per jaar projecten ingediend worden: per 1 maart en per 1 september.  
o Uitgevoerde projecten mogen uiteraard niet in strijd zijn met wet- en regelgeving.  

Genoemde criteria geven de denkrichting aan op basis waarvan de selectie plaatsvindt. Charmante 
en opvallende ideeën die deels buiten deze criteria vallen, kunnen ook meegenomen worden in de 
beoordeling. 
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4. Communicatie en projectaanvraag 
Informatie over het Omgevingsfonds Windpark Ospeldijk is te vinden op de website van Zuidenwin-

den wordt ook via sociale media bekend gemaakt. Via deze media wordt ook de verkiezing/benoe-

ming van het bestuur gepubliceerd. Voor het aanvragen van een project is een aanvraagformulier via 

de website te downloaden.  

Bij de uitvraag wordt een bekendgemaakt voor welke datum projectvoorstellen moeten zijn inge-

diend. om in aanmerking te komen voor een bijdrage in het daarop volgende kalenderjaar. 

Het gegunde project wordt bekendgemaakt op de website en op de jaarlijkse eerste algemene leden-

vergadering van Zuidenwind in februari/maart.  

5. Geografische werking  
Direct in de invloedsfeer van het windpark Ospeldijk liggen de buurtschappen Platveld, de kernen 

Ospeldijk, Ospel, de buurtschappen Stokershorst en ook delen van Heide, Caluna en de kern Neder-

weert-Eind. Deze geografische begrenzing heeft vooral tot doel te bepalen uit welk gebied be-

stuursleden voor het fonds gerekruteerd kunnen worden. Concreet definiëren we de in-

vloedssfeer van het windpark Ospeldijk als de postcodegebieden 6034, 6035, 5768, (westelijk van de 

N279) en enkele adressen in 6093.  

6. Relatie met andere parken en fondsen  
In de omgeving liggen ook de windparken Heibloem, Kookepan en Eghelse Heide. Die windparken 

hebben eigen invloedssferen. Er bestaat enige overlap tussen de invloedssferen, vooral tussen Eg-

chelse Heide en Heibloem Bij ingediende subsidieverzoeken van initiatieven uit het grensgebied van 

windparken, of initiatieven met een groter geografisch bereik vindt onderlinge afstemming plaats 

tussen de adviescommissies 

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

 

  

 


