
Reglement Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe 
(“Fondsreglement”)  
 

Dit reglement is in concept in 2016-2017 opgesteld in nauw overleg 
met het Bewonersplatform windpark Nijmegen-Betuwe en de 
besturen van Stichting Wiek-II en Coöperatie WindpowerNijmegen 
U.A., en door hen geaccordeerd. 
 

Met minimale wijzigingen is dit reglement vastgesteld op 29 maart 
2018 door het bestuur van de Stichting Omgevingsfonds Windpark 
Nijmegen-Betuwe. 

 

 

Artikel 1 Inleiding  

Het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe (het “Fonds”) wordt beheerd door de 
Stichting Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe (de “Stichting”). Het fonds 
ondersteunt de realisatie van initiatieven die voldoen aan de doelstelling van de Stichting en 
aan de door de Stichting gestelde criteria. Deze initiatieven dienen te worden gerealiseerd in 
de omgeving van Windpark Nijmegen-Betuwe, bestaande uit een viertal deelgebieden: 1. 
het buurtschap Reeth (Overbetuwe), 2. het dorp Oosterhout (Overbetuwe), 3. de wijk 
Oosterhout (Nijmegen) en 4. het grondgebied van Ressen (Nijmegen en Lingewaard). De 
initiatieven dienen bij te dragen aan duurzaamheid in de meest brede zin, met begrippen als 
energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang als richtsnoer.  

De keuze van de door de Stichting te steunen initiatieven vindt plaats in één of twee fasen: 
een eerste fase die bestaat uit een voorselectie van initiatieven door de Stichting, eventueel 
voorafgegaan door een advies van een onafhankelijke jury, en indien gewenst in een of meer 
van de vier deelgebieden een tweede fase waarbij het publiek zal worden betrokken en de 
keuze (uit tenminste twee inzendingen) van het winnende initiatief tot stand komt. Indien er 
geen tweede fase plaatsvindt zal de Stichting het winnende initiatief kiezen. Het is de 
intentie dat de Stichting tweejaarlijks een of meer winnende initiatieven zal selecteren en de 
realisatie daarvan geheel of gedeeltelijk financieren overeenkomstig dit Fondsreglement.  

Het kapitaal van de Stichting wordt bijeengebracht door de Windpark Nijmegen-Betuwe BV. 
De uitvoering van het Fonds en deze Fondsvoorwaarden zijn in handen van de Stichting.  

 

Artikel 2 Fondsdoelstelling  

Het Fonds heeft de volgende doelstellingen:  

➢ Bijdragen aan de duurzaamheid in de meest brede zin in de omgeving van Windpark 
Nijmegen-Betuwe, specifiek in een viertal deelgebieden: 1. het buurtschap Reeth 
(Overbetuwe), 2. het dorp Oosterhout (Overbetuwe), 3. de wijk Nijmegen-Oosterhout 
(Nijmegen) en 4. het grondgebied van Ressen (Nijmegen en Lingewaard).  

➢ Het financieel ondersteunen van projecten en initiatieven op het gebied van 
duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale 
samenhang, die het persoonlijk belang van betrokkenen overstijgen.  

➢ Het in beginsel tweejaarlijks selecteren van een of meer winnende initiatieven die 
voldoen aan de criteria gesteld in dit Fondsreglement en vervolgens geheel of 
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gedeeltelijk financieren en toezien op de realisatie van het winnende initiatief of de 
winnende initiatieven.  

➢ Het op langere termijn zoveel als mogelijk komen tot de volgende verdeling in budget 
tussen Ressen ¼, Nijmegen-Oosterhout: ¼, Oosterhout ¼ en Reeth ¼.  

 

Artikel 3 Fondsvoorwaarden  

Het Fonds zal uitsluitend initiatieven financieel ondersteunen die:  

- voldoen aan de (in artikel 2 van dit Fondsreglement genoemde) Fondsdoelstelling;  

- voldoen aan de (in artikel 4 van dit Fondsreglement genoemde) Fondscriteria; en  

- zijn geselecteerd overeenkomstig dit Fondsreglement. 

 

Artikel 4 Fondscriteria  

4.1 Initiatieven die naar het oordeel van de Stichting (overeenkomstig het bepaalde in artikel 
5) aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor 
inschrijving bij het Fonds, overeenkomstig dit Fondsreglement.  

4.2 Personen of groeperingen die zich met de inschrijving van een initiatief uitsluitend in 
politieke of levensbeschouwelijke zin willen profileren zijn uitgesloten van deelname.  

4.3 Het initiatief dient in het teken te staan van het algemeen maatschappelijk belang en dus 
het persoonlijk belang van inschrijvers en overige direct of indirect betrokkenen te 
ontstijgen. 

4.4 Het accent ligt op initiatieven die relevant zijn voor veel bewoners, voldoende draagvlak 
in de omgeving hebben en activerend werken naar andere bewoners om méé te doen. 

4.5 Het initiatief moet duidelijk omschrijven wat het beoogde resultaat is en dient voldoende 
concreet, afgebakend, realistisch en onderbouwd te zijn, zulks ter beoordeling van de 
Stichting.  

4.6 Het initiatief dient binnen 2 jaar uitvoerbaar te zijn en binnen 2 maanden na toekenning 
dient met de realisatie te worden aangevangen.  

4.7 De uitvoerbaarheid van het initiatief dient, rekening houdend met de financiële 
ondersteuning van het Fonds, naar het oordeel van de Stichting binnen het vermogen van de 
inschrijver(s) te liggen, zowel financieel, organisatorisch als professioneel.  

4.8 Het initiatief komt niet in aanmerking voor volledige financiering indien het ook 
gerealiseerd kan worden door reguliere geldgevers of andere organisaties op basis van 
marktconforme voorwaarden. 

4.9 Geen subsidie wordt verstrekt, indien de doelstellingen of (beoogde) activiteiten van het 
initiatief discriminatie opleveren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 
ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, leeftijd of enige andere grond. Onder 
discriminatie wordt in dit verband niet begrepen onderscheid ter opheffing van 
maatschappelijke achterstand.  

4.10 Door indiening van een initiatief verklaart de initiatiefnemer zich akkoord met dit 
Fondsreglement en zich hieraan te zullen houden.  

4.11 Indien een ingediend initiatief naar het oordeel van de Stichting niet voldoet aan de 
Fondscriteria, wordt het betreffende advies niet ter beoordeling aan de jury voorgelegd. De 
inzender wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 
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4.12 De Stichting is niet aansprakelijk voor enigerlei geleden schade als gevolg van het 
indienen van initiatieven bij de Stichting, de uitvoering van deze initiatieven of gebruik of 
onderhoud van gerealiseerde initiatieven of anderszins verband houdend met de uitvoering 
van dit Fondsreglement.  

4.13 Alle ingediende initiatieven mogen door de Stichting en door de Windpark Nijmegen-
Betuwe BV en haar participanten voor publicitaire doeleinden worden ingezet.  

 

Artikel 5 Selectie initiatieven  

5.1 De selectie van initiatieven die in aanmerking komen voor subsidiëring wordt uitgevoerd 
in één of twee fasen. De eerste fase bestaat uit voorselectie door de Stichting 
overeenkomstig de bepalingen 5.2 tot en met 5.4 van dit Fondsreglement, eventueel 
voorafgegaan door een advies van een onafhankelijke jury. De eventuele tweede fase 
bestaat uit een publieksjurering, overeenkomstig de bepaling 5.5 van dit Fondsreglement.  

5.2 In de eerste fase wordt door de Stichting beoordeeld of het totaalconcept van een 
ingediend initiatief voldoet aan de Fondsdoelstelling, de Fondsvoorwaarden en de 
Fondscriteria, zoals genoemd in dit Fondsreglement. De Stichting of de eventuele jury wegen 
de factoren originaliteit en haalbaarheid in tijd en geld mee in de beoordeling van de 
initiatieven en voorts het aantal mensen dat bij het initiatief gebaat is. 

5.3 Indien de Stichting of eventuele jury dit wenselijk achten verifiëren zij de haalbaarheid 
van initiatieven bij een of meer van de betrokken gemeenten en/of andere instellingen of 
organisaties, en kan zij in overleg treden ten einde te inventariseren of er technische, 
juridische, bestuurlijke of andere obstakels zijn die de realisatie van een initiatief in de weg 
staan, zoals vergunningen, ontheffingen of aanpassingen van de openbare ruimte. Indien de 
Stichting dit wenselijk acht, kan zij in overleg treden en kan zij afspraken maken met 
relevante instanties om geïdentificeerde obstakels te bespreken en/of de haalbaarheid van 
een initiatief te bevorderen.  

5.4 De Stichting nomineert initiatieven op basis van meerderheid van stemmen. Het oordeel 
is discretionair, en is bindend voor de inschrijvers.  

5.5 In een eventuele tweede fase kan de bevolking - voor het héle gebied of in een of enkele 
van de vier deelgebieden - worden gevraagd om een stem uit te brengen op maximaal 1 
initiatief. De totale score per initiatief zal de rangorde aangeven waarna de Stichting de 
uiteindelijke beslissing neemt met inachtneming van deze rangorde en met inachtneming 
van de hoogte van de resterende financiële middelen van het Fonds, de kosten van de 
initiatieven en de spreiding van winnende initiatieven over de vier deelgebieden in de loop 
der tijd.   

5.6 Ten aanzien van daarvoor in aanmerking komende initiatieven zal door de Stichting een 
uitvoeringsovereenkomst worden afgesloten met de inschrijvers en eventueel andere 
betrokkenen.  

5.7 Initiatieven of stemmers die naar het oordeel van de Stichting zich op onwenselijke of 
onsportieve wijze opstellen of gedragen, kunnen door de Stichting worden uitgesloten van 
deelname.  

5.8 De Stichting is geen verantwoording verschuldigd over en kan niet aansprakelijk worden 
gehouden voor haar keuzen, besluiten en werkwijzen, echter zij dient in overeenstemming 
te handelen met het Fondsreglement.  
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Artikel 6 De inschrijvings- en selectiefasen 

6.1 Initiatieven kunnen elke twee jaar bij de Stichting worden ingediend gedurende de 
periode van 15 september tot en met 15 oktober. Dit zal voor het eerst in 2018 plaats 
vinden.  

6.2 De eerste selectiefase (zoals bedoeld in artikel 5) vindt plaats van 16 oktober tot en met 
30 november van hetzelfde jaar. De genomineerde initiatieven zullen na afloop van de keuze 
van de Stichting en voorafgaand aan de eventuele tweede fase worden gepubliceerd op de 
website van het Fonds. De Stichting zal de inschrijvers van alle geldig ingediende initiatieven 
berichten of een tweede fase plaatsvindt en of hun initiatief daarvoor is genomineerd.  

6.3 Een eventuele tweede fase (zoals bedoeld in artikel 5) vindt plaats van 1 december tot en 
met 15 januari van het volgende jaar. 

6.4 Uiterlijk eind januari van dit volgende jaar zal bekend worden gemaakt welk initiatief of 
welke initiatieven verkozen zijn voor subsidiëring. 

6.5 De planning van navolgende inschrijvings- en selectiefasen zal door de Stichting tijdig 
bekend worden gemaakt, rekening houdend met haar doelstelling om tweejaarlijks een of 
meer winnende initiatieven financieel te ondersteunen.  

6.6 De Stichting kan geplande inschrijvings- en selectiefasen voor het héle gebied of voor 
een of meer deelgebieden verkorten, verlengen, opschorten of afgelasten.  

 

Artikel 7 Funding en Uitkeringen  

7.1 Voor de financiële ondersteuning van initiatieven zoals bedoeld in dit Fondsreglement 
wordt door de Windpark Nijmegen-Betuwe BV 1 euro per geproduceerde MWh uitgekeerd 
aan de Stichting. De eerste uitkering vindt plaats bij opening van de bankrekening van de 
Stichting voorjaar 2018, vervolgens vindt de afrekening jaarlijks plaats aan het eind van 
december.  

7.2 De Stichting zal, steeds onder de voorwaarde dat het over voldoende vrij besteedbare 
liquide middelen beschikt, tweejaarlijks een inschrijvingsfase organiseren en uitkeringen 
doen ten behoeve van overeenkomstig dit Fondsreglement in aanmerking komende 
winnende initiatieven.  

7.3 Het is de verwachting dat de Stichting in totaal 9 inschrijvingsfasen zal organiseren en 
daarbij behorende uitkeringen zal verrichten.  

7.4 De eerste uitkeringen uit het Fonds worden naar verwachting voorjaar 2019 gedaan.  

7.5 De Stichting streeft ernaar om, bezien over haar gehele bestaansperiode, de verdeling 
van de winnende initiatieven te doen plaatsvinden overeenkomstig de verdeling tussen de 
deelgebieden zoals bepaald in artikel 2 van dit Fondsreglement.  

 

Artikel 8 Slotbepalingen  

8.1 De Stichting kan inschrijvers van deelname uitsluiten.  

8.2 De Stichting is bevoegd eenzijdig en zonder voorafgaande mededeling het 
Fondsreglement te wijzigen. Tot wijziging van dit Fondsreglement kan uitsluitend schriftelijk 
worden besloten door de Stichting.  

8.3 De Stichting zal het Fondsreglement na de eerste inschrijvings- en selectiefase en voorts 
na iedere volgende inschrijvings- en selectiefase evalueren en indien wenselijk aanpassen, 
met inachtneming van het in artikel 8.2 bepaalde.  

8.4 In zaken waarin dit Fondsreglement niet voorziet, beslist de Stichting. 


