Omgevingsfonds Windpark Heibloem
Met de bouw van Windpark Heibloem hebben de initiatiefnemers van Zuidenwind een omgevingsfonds
opgericht. 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 initiatiefnemers storten een bedrag van € 1,00 per geproduceerde MWh in het fonds, wat neerkomt
op een jaarlijks budget van ongeveer € 22.000,00. Deze doelstelling sluit aan bij de coöperatieve
benadering van Zuidenwind.
Omgevingsfonds Windpark Heibloem wil een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de directe
omgeving van het windpark. Het omgevingsfonds verstrekt jaarlijks subsidies voor projecten en
initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en
sociale samenhang.
Inwoners kunnen met hun lokale project in aanmerking komen voor een bijdrage uit het omgevingsfonds.
Wie aan de voorwaarden voldoet, kan uitzien naar geld en netwerk. Bestuurders kunnen in hun
persoonlijke netwerk wellicht extra hulp vragen. Samen zorgen we ervoor dat jullie idee werkelijkheid
wordt. Heb je een mooi project? Vul dan onderstaand formulier in.

Indienen projectvoorstel
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Omgevingsfonds Windpark Heibloem moet je met
jouw project aan een aantal criteria voldoen. Voldoe je hieraan, dan kun je het aanvraagformulier
invullen.
Als projectleider van een lopend project vragen we je te rapporteren over de voortgang ervan.
Aanvragen kunnen het hele jaar ingediend worden! De adviescommissie zal de ingediende
projectaanvragen beoordelen. Vervolgens neemt het bestuur van Zuidenwind over de projectaanvragen
een besluit.

Speerpunten
Omgevingsfonds Windpark Heibloem steunt initiatieven die bijdragen aan minimaal één van onze
speerpunten, zie hiervoor de criteria in het formulier op pagina 3. Dit heeft de grootste impact en past bij
de structuur van het gebied rond de windparken bij Heibloem. Voor financiële ondersteuning uit het
fonds moeten projecten bijdragen aan verhoging van de leefbaarheid in de betrokken omgeving en/of
aan de verduurzaming van het gebied.
Onder leefbaarheid wordt verstaan de kwaliteit woonomgeving, het voorzieningenniveau, sociale cohesie
en de veiligheid van de omgeving. Als het gaat over verduurzaming moet je denken aan projecten op het
gebied van energiebesparing, duurzame energie en/of verduurzaming van de gebouwde omgeving.
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. Dit ter beoordeling van de adviescommissie.
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AANVRAAG BIJDRAGE OMGEVINGSFONDS WINDPARKEN
Onderstaand formulier zo volledig mogelijk invullen en sturen naar
omgevingsfonds.heibloem@zuidenwind.org

OMGEVINGSFONDS - HEIBLOEM

Projectnummer: OFHEI-2022-

CONTACTGEGEVENS
Aanvragende organisatie
Contactpersoon
Functie binnen de organisatie
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
IBAN-nummer
Tenaamstelling bankrekening
PROJECTPLAN/ ACTIVITEIT OMSCHRIJVING
Naam project
Doel project
Korte omschrijving van het initiatief, waarvoor een
bijdrage wordt gevraagd.

Betreft het initiatief een eenmalig
project of vindt het meermaals plaats?
Van wanneer tot wanneer is het project gepland?
Waar is het project gepland?
Voor wie is het project bedoeld?
Hoeveel mensen worden bij het project
betrokken en op welke wijze?
Zijn er vergunningen/ procedures noodzakelijk
die van invloed zijn op de realisatie/ uitvoering
van het project?
Zo ja, welke?
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CRITERIA VOOR BIJDRAGE UIT OMGEVINGSFONDS
Duurzaamheid:
Hoe wordt met dit project een aantoonbare
bijdrage geleverd aan:
CO2-reductie, energiebesparing, duurzame of
circulaire economie (hergebruik grondstoffen)
Sociale cohesie
Hoe wordt met dit project een bijdrage of impuls
gegeven aan verenigingen en leefbaarheid en
wordt de samenwerking tussen gemeenschappen
bevorderd?
(denk aan alle mogelijke sociale aspecten)
Verhogen landschappelijke waarden
Hoe wordt met dit projectsteun gegeven aan
verhoging van de cultuurhistorische waarde?

Ecologische projecten
Waarom is dit project belangrijk voor de
omgeving?
(denk aan versterking ecologische structuur,
biodiversiteit als verhoging van de beleving van
de natuur)
FINANCIËLE ONDERBOUWING
Wat is de totale begroting van dit project?
(eventueel bijlagen bijvoegen)
Wat is de bijdrage van de eigen organisatie?
Is er ook een bijdrage gevraagd aan andere
partijen?
Welke bijdrage wordt gevraagd uit het
omgevingsfonds?
Hoe wordt het onderhoud in de toekomst
gewaarborgd? (indien van toepassing)
Heeft u in het verleden voor dit project ook al een
aanvraag ingediend?
Is deze bijdrage toegekend?
COMMUNICATIE/ PR
Op welke wijze wordt de communicatie naar de
omgeving gedaan?
Hoe worden de reclame-uitingen vormgegeven
m.b.t. de bijdrage uit het omgevingsfonds?
ONDERTEKENING
Met de ondertekening verklaart u zich akkoord om achteraf verantwoording en besteding van de gevraagde
bijdrage te overleggen.
Aantal bijlagen
Datum
Handtekening contactpersoon aanvrager

Functie contactpersoon
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RUIMTE VOOR EXTRA TOELICHTING

SLECHTS VOOR INTERN GEBRUIK ADVIESCOMMISSIE
Advies Adviescommissie Omgevingsfonds

Datum:
Besluit Bestuur Coöperatie Zuidenwind

Datum:
Datum verantwoording ontvangen van aanvragende
organisatie.
BIJ GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG VERZOEKEN WIJ U ONDERSTAANDE GEGEVENS AAN TE LEVEREN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Factuur met vermelding van de BTW (indien de organisatie BTW plichtig is).
Indien er geen factuur opgemaakt kan worden dan een verzoek tot uitbetaling sturen.
Op factuur of verzoek het totaalbedrag van de toezegging vermelden.
Eventueel vermelden of het een voorschot betreft of een totaalafrekening.
Op de factuur of verzoek duidelijk vermelden het IBAN nummer.
Op de factuur of verzoek duidelijk vermelden de tenaamstelling van de bankrekening.
De factuur of verzoek per mail sturen naar: omgevingsfonds.heibloem@zuidenwind.org
Na controle zal het bedrag binnen 4 weken worden uitbetaald.
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