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Inleiding
In 2016 is het coöperatieve Windpark Nijmegen-Betuwe gerealiseerd in Nijmegen-Noord.
Het bestaat uit vier L100 windturbines van elk 2,5 Megawatt. Vanaf het begin van de
ontwikkeling van het windpark hebben de initiatiefnemers veel aandacht besteed aan de
relatie met de direct omwonenden en met de woongebieden in de iets wijdere omgeving. In
overleg met vertegenwoordigers uit deze gebieden is het plan opgesteld voor een
omgevingsfonds. Eind 2017 is de Stichting Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe
(hierna te noemen: Omgevingsfonds) statutair opgericht.
De basis van het Omgevingsfonds wordt gevormd door financiële bijdragen vanuit het
windpark, maar eventueel zijn ook nog andere inkomsten mogelijk. Het Omgevingsfonds is
opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de omgeving van
Windpark Nijmegen-Betuwe. Dit zijn vier woongebieden: het buurtschap Reeth
(Overbetuwe), het dorp Oosterhout (Overbetuwe), de wijk Nijmegen-Oosterhout (Nijmegen)
en het grondgebied Ressen (Lingewaard en Nijmegen).
Het Omgevingsfonds wil dit doel bereiken door het financieel ondersteunen van projecten
en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie,
leefbaarheid en sociale samenhang. Dit kunnen projecten zijn voor inwoners uit meer dan
één van de vier kernen, maar projecten specifiek voor één kern kunnen ook gesubsidieerd
worden. Projecten dienen het persoonlijk belang van betrokkenen te overstijgen. Het
streven is om op de lange termijn elke woonkern gelijk te bedelen.

Werkwijze
Er zijn afspraken gemaakt tussen Windpark Nijmegen-Betuwe BV (hierna te noemen:
Windpark) en het Omgevingsfonds. In de statuten en het reglement van het Omgevingsfonds
zijn de belangrijkste zaken vastgelegd over de werkwijze van het fonds.
Voor elke megawatt opgewekte windenergie zal het Omgevingsfonds één euro ontvangen
van het Windpark. Afhankelijk van de wind levert dat per jaar naar verwachting gemiddeld
zo’n € 24.000 op. Jaarlijks wordt het bedrag gestort op de rekening van het Omgevingsfonds,
na goedkeuring van het financieel jaarverslag van het Windpark; in het algemeen zal dat
medio juni zijn.
Elke twee jaar is er een subsidieronde. Projecten kunnen worden aangemeld tussen 15
september en 15 oktober, waarna het bestuur in een of eventueel twee rondes selecteert
welke projecten voor een financiële bijdrage in aanmerking komen. In het reglement is
vastgelegd hoe dit gebeurt.
De eerste subsidieronde is in het najaar van 2018. Om ervoor te zorgen dat voldoende
projecten worden ingediend, zal het bestuur het fonds actief promoten. Vanaf eind mei
2018 vestigt het bestuur via verschillende kanalen de aandacht op het Omgevingsfonds: via
de dorps-, buurt- en wijkmedia; via regionale media; met een flyer op diverse locaties in het
gebied; via (openbare) avonden van de dorps-, wijk- en buurtverenigingen; via directe

contacten tussen het bestuur en mensen en organisaties in het gebied; via de gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij processen in het gebied.
Alle bestuursleden kennen de gebieden en staan open voor de wensen en ideeën van de
inwoners. Bij vragen of het bespreken van wensen en ideeën kan met hen contact worden
opgenomen. Inwoners met dezelfde ideeën worden met elkaar in contact gebracht.
Een aanvraag kan worden ingediend via een aanvraagformulier op de website. Het bestuur
zal de aanvragen beoordelen aan de hand van de criteria die zijn opgenomen in de statuten
en het reglement. De eerste subsidieronde wordt gebruikt om de beoordelingscriteria nader
te specificeren. Bij iedere subsidieverlening zal een uitvoeringsovereenkomst worden
getekend.

Financiën
Het bestuur werkt onbezoldigd. Kosten die worden gemaakt voor de website, een flyer,
vergaderingen e.d. worden betaald door het Windpark.
Zoals hiervoor omschreven, ontvangt het Omgevingsfonds voor elke megawatt opgewekte
windenergie één euro ontvangen van het Windpark. Het Omgevingsfonds zal geen
fondsenwervende activiteiten ondernemen, maar staat wel open voor andere financiële
bijdragen.
Medio juni 2018 zal vanuit het windpark een bedrag van € 24.271 worden overgemaakt op
de bankrekening van het Omgevingsfonds. Afhankelijk van de projecten die eind 2018
worden ingediend, worden uiterlijk in januari 2019 een aantal projecten gehonoreerd en
worden daarvoor betalingsafspraken met de begunstigde gemaakt: dit kan variëren van een
eenmalige subsidie (vooraf), tot subsidiëring in fasen. Vervolgens wordt vanuit het Windpark
medio 2019 en medio 2020 opnieuw geld op de bankrekening van het Omgevingsfonds
gestort, eind 2020 gaat de tweede subsidieronde van start.
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- Odilia Kortsmit, Nijmegen-Oosterhout (voorzitter)
- René van Werkhoven, Arnhem (penningmeester; vertegenwoordigt Reeth)
- André van Proosdij, Oosterhout
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