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Q: Van wie is het idee om een Omgevingsfonds in het leven te roepen?
A: Het was een breed gevoelde wens.
- De wenselijkheid van zo’n fonds kwam uit de inventarisatie die omgevingsmanager Fon ten
Thij dit voorjaar deed in gesprekken met zo’n 40 lokale en regionale organisaties.
- Vanuit de lokale en provinciale politiek is eveneens veelvuldig aangedrongen op een eerlijke
verdeling van lusten en lasten, b.v. in de vorm van een omgevingsfonds.
- De gedragscode ‘Draagvlak en Participatie Wind op Land’’ die de Nederlandse Windenergie
Associatie (NWEA) in 2014 opstelde met een aantal milieuorganisaties noemt de oprichting
van een fonds een van de mogelijkheden om burgers bij het project te betrekken.
- Uit de gesprekken die Windpark Fryslân de afgelopen jaren heeft gehad met diverse
betrokkenen uit de kustregio is deze wens ook helder naar voren gebracht.
- Met een fonds voor omwonenden rond infrastructurele projecten zijn hier en daar al
positieve ervaringen opgedaan.
- De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hadden een fonds voor omwonenden al geruime
tijd op hun prioriteitenlijst staan en wachtten op een goed moment om dit in gang te zetten.
De inventarisatie van de omgevingsmanager en het afkomen van de definitieve vergunningen
zijn een goed moment om dit onderdeel van het project in gang te zetten.
Q: Wat is het doel van het fonds?
A: Het fonds wil een stimulerende rol spelen in de ontwikkeling van de omgeving van het windpark
door bijdragen aan projecten op het gebied van wonen, recreatie, toerisme, natuur en milieu.
Q: Wie kunnen gebruik maken van het fonds?
In principe kan iedereen uit de gemeente Súdwest Fryslân en met name uit de steden en dorpen
langs de IJsselmeerkust een beroep doen op het fonds. Ondernemers zowel als particulieren, natuuren milieuorganisaties zowel als dorpsverenigingen.
Q: Wie heeft de zeggenschap over het fonds?
Het is de bedoeling dat lokale en regionale maatschappelijke organisaties zwaar in het bestuur
vertegenwoordigd zijn.
Het Omgevingsfonds wordt ondergebracht in een stichting. De gemeente en het windpark wijzen
samen de voorzitter aan. Over de invulling van het verdere bestuur zullen de gemeente en Windpark
Fryslân nog nader overleg hebben.
De stichting zal daarnaast een raad van toezicht kennen, waarvoor de gemeente en het windpark
ieder een lid aanwijzen. De raad van toezicht kan bestuurders benoemen en ontslaan en is bevoegd
aanwijzingen te geven over de besteding van de middelen.
Q: Hoe wordt het fonds gevuld?
Het fonds wordt in eerste instantie gevuld door Windpark Fryslân.
Q: Wie bepaalt de hoogte van de bijdrage van Windpark Fryslân aan het fonds?
Windpark Fryslân en de gemeente hebben de gedragscode van de NWEA als uitgangspunt genomen
voor hun overeenkomst over het Omgevingsfonds. Als indicatie houdt deze code een richtbedrag aan
van 0,40 tot 0,50 euro/Mwh. Voor het Omgevingsfonds Windpark Fryslân is het maximum van deze
bandbreedte genomen.

Uitgaande van de verwachte productie van het windpark zal zo jaarlijks ongeveer E 500.000 aan het
fonds toegevoegd kunnen worden gedurende de hele levensduur van het windpark van 20 jaar. Het
fonds zal de komende twee decennia derhalve ongeveer E 10 miljoen euro bijdragen aan de lokale
activiteiten.
Q: Wanneer gaat het fonds van start?
A: De gemeente neemt het initiatief voor de oprichting van de stichting.
De eerste maandelijkse bijdrage van Windpark Fryslân aan het fonds wordt gedaan als het windpark
een maand operationeel is.
Q: Waar moeten aanvragen aan voldoen?
De gemeente en het windpark zullen nog nader overleg hebben over de wijze waarop financiële
aanvragen bij het fonds worden ingediend en de wijze waarop deze worden afgehandeld.
Q: Waarom beheert en bestuurt de gemeente het fonds niet zelf?
A: De bijdrage van Windpark Fryslân aan het Omgevingsfonds is weliswaar maatschappelijk zeer
gewenst, maar vrijwillig. De bijdrage is dan ook geen vorm van belasting. De gemeente kan zich geen
eigenaar maken van deze gelden en dus ook niet zelfstandig beslissen over de bestemming daarvan.
Q: Welke invloed heeft de gemeente op het Omgevingsfonds?
A: Het is niet de bedoeling dat het Omgevingsfonds een zelfstandig bestuursorgaan wordt.
Toch wil de gemeente wel invloed en toezicht kunnen uitoefenen op het fonds.
Dat gebeurt langs deze wegen:
- De gemeente benoemt samen met Windpark Fryslân de voorzitter van het fonds.
- Gemeente en Windpark Fryslân maken nadere afspraken over de verdere invulling van het
bestuur, waarbij vooral wordt gedacht aan vertegenwoordigers van lokale maatschappelijke
organisaties.
- De gemeente keurt het exploitatieplan, de begroting en de jaarrekening van het
Omgevingsfonds goed; zonder goedgekeurd exploitatieplan en begroting kan het
stichtingsbestuur niet werken en kan het fonds geen uitkeringen doen.
Anders gezegd: de gemeente heeft allereerst een initiërende en faciliterende rol bij de oprichting van
het fonds. Daarna blijft ze indirect bij het fonds betrokken om zich te kunnen vergewissen van een
goede gang van zaken.

