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Preambule  
Het Duurzaam Windfonds heeft als primair doel aansprekende projecten te realiseren met een 

maatschappelijk meerwaarde, om op die manier bewoners in de directe omgeving van windparken 

positief mee te laten delen in de productie van duurzame energie.   

Het Windfonds kan in bredere zin bijdragen aan de duurzame en sociaaleconomische ontwikkeling 

van Goeree-Overflakkee. Uitgangspunt is dat  omwonenden dit als zodanig ervaren. Dit laatste zal 

gewaarborgd worden door bijvoorbeeld dorpsraden een rol te geven in (de selectie van) het bestuur 

van de Stichting.   

De hieronder beschreven aanpak vormt het vertrekpunt. Het Windfonds zal na 2 jaar geëvalueerd 

worden op effectiviteit en werking.  In aanloop naar een definitieve beslissing hoe het Windfonds op 

de meest gewenste wijze in te zetten voor duurzame sociaaleconomische ontwikkeling op Goeree-

Overflakkee is er ruimte voor discussie, echter niet over bovengenoemde doel en uitgangspunt.   

Art. 1   Structuur van het Windfonds  
1.1   De eigenaren van Windparken die vergund zijn na juni 2016 dragen bij aan  het Windfonds. 

Het betreft een bijdrage  naar rato van de opgewekte hoeveelheid energie.   

1.2  De gemeente is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van overeenkomsten met alle 

eigenaren. Alle producenten, ook buiten de Windgroep, zijn verplicht af te dragen.   

1.3  De Stichting Windfonds Goeree-Overflakkee zorgt voor beheer en uitgifte van de gelden in 

het Windfonds. In de statuten van de Stichting zijn de bevoegdheden beschreven. Voor de 

bestuursorganen worden vertegenwoordigers geworven die maatschappelijk actief zijn.  

1.4  Twee maal per jaar kunnen aanvragen worden gedaan voor financiële ondersteuning van 

projecten uit het betrokkenen- en het transitiefonds.  

Art. 2   Verdeling van de gelden  
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 Afstand tot 

energieproject 

Bedoeld voor Middelen Uitkering via 

Zone 1 - 

Bewonersfonds 

<1000m Huishoudens (niet 

zijnde 

initiatiefnemers & 

reeds bestaande 

windparken) 

€2.000,-/ huishouden;  Rechtstreeks; 

verantwoording 

producent aan 

Stichting 

Zone 2 - 

Betrokkenenfonds 

<3500m Projecten  ½ van het resterend 

bedrag  

Eenvoudige  

aanvraag Fonds 

Zone 3 - 

Transitiefonds 

Gemeentegrens Projecten ½ van het resterend 

bedrag 

Uitgebreide 

aanvraag Fonds 

 

  
  

2.1  De af te dragen gelden worden in drie categorieën (zones) ingedeeld:  

a. Bewoners: bestemd voor direct omwonenden binnen 1000m van een energie productielocatie. 

Deze afdracht vindt rechtstreeks plaats.  

b. Betrokkenen : bestemd voor projecten binnen 3500 m van een energie productielocatie  

c. Transitie  : bestemd voor projecten die het hele eiland ten goede komen, binnen de 

doelstelling van het fonds.  

2.2   Een kaart met de betreffende zones wordt na vergunningverlening van energieprojecten 

opgesteld en aan de reglementen bijgevoegd.  

Art.3   Aanvraag uit betrokkenen- en transitiefonds  

 

Betrokkenenfonds  
3.1      Voor het Betrokkenenfonds kunnen aanvragen worden ingediend door individuen, 

stichtingen, kerken, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties in de directe 

omgeving van het windpark.   

3.2  De  effecten van het te realiseren project zullen merkbaar moeten zijn daar waar de 

betreffende installatie zich bevind (binnen 3500m) 

3.3         Aanvragen gebeurt via een aanvraagformulier op de website.   

3.4  De aanvragen worden gecontroleerd op criteria zoals openbaarheid, controleerbaar, 

terugvorderbaarheid bij onjuiste gegevens etc.  

3.5  Elk jaar zijn er twee aanvraagperiodes waar binnen aanvragen kunnen worden ingediend.   

3.6   Per aanvraag is maximaal €500,- beschikbaar voor niet-rechtspersonen en maximaal €3000,- 

voor verenigingen, stichtingen, dorpsraden en andere maatschappelijke organisaties  

3.7  Er is geen co-financieringseis.   

3.8  Het Betrokkenenfonds is bedoeld voor de aanschaf van materialen en niet voor het 

vergoeden van uren van private personen. .   

3.9 De besteding van de toegekende gelden uit het Betrokkenenfonds zal niet op voorhand 

worden gecontroleerd om de beheerskosten laag te houden. Het maximum bedrag per 

project is beperkt en controle gebeurt steekproefsgewijs.  

3.10  Mocht het voorkomen dat er onvoldoende (geschikte) projectaanvragen zijn voor het 

Betrokkenenfonds (zone 2) die voldoen aan de criteria, wordt het jaarlijkse budget voor dit 
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deel overgeheveld naar het Transitiefonds (zone 3) en visa versa voor het daaropvolgende 

jaar.    

3.11  Voor het Betrokkenenfonds geldt een reikwijdte van 1 jaar, het is niet mogelijk om voor 

meerdere jaren een projectaanvraag te doen. Een projectaanvraag kan wel elk jaar worden 

ingediend.  

3.12  Het bestuur beoordeelt de projecten die worden ingediend voor het Betrokkenefonds 

3.13  Het bestuur bepaalt of projecten voldoen aan alle criteria en maken vervolgens een lijst van 

projecten die voor ondersteuning in aanmerking komen.   

 

 

Transitiefonds  
3.12   Het bestuur beoordeelt de projecten die worden ingediend voor het transitiefonds  3.13  

 Het bestuur bepaalt of projecten voldoen aan alle criteria en maken vervolgens een lijst van 

projecten die voor ondersteuning in aanmerking komen.   

3.14 Het bestuur van de Stichting beslist over de definitieve toekenning van een aanvraag.   

3.15  Het transitiefonds biedt de mogelijk tot het aanvragen van een groter bedrag (maximaal 

€40.000,-) en voor maximaal 3 jaar (projectmaximum €120.000,-). De besteding van dit geld 

wordt gecontroleerd.   

3.16  De bijdrage is maximaal 50% van de totale projectkosten, voor het restant zal financiering 

gevonden moeten worden.  

3.17  Voor het transitiefonds komen stichtingen, verenigingen, woningbouwcoöperaties en 

maatschappelijke organisaties en (semi)overheden in aanmerking die projecten op Goeree-

Overflakkee willen realiseren in lijn met de doelstellingen van het Windfonds.     

3.18  Voor het Transitiefonds bestaat de mogelijkheid om projecten met een looptijd van 

maximaal 3 jaar (i.e. voor een maximaal budget van 3x €40.000,-) in te dienen.  

Schematisch 

 

 Uitkering via Hoogte Aanvullend Rol Stichting 

Bewonersfonds Rechtstreeks  €2.000,-/ huishouden Woning gebonden verantwoording 

producent aan 

Bewoners  

Projecten 

Betrokkenenfonds 

Eenvoudige  

aanvraag 

Fonds 

Max. €500,- voor niet-

rechtspersonen; 

Max. €3.000,- voor 

rechtspersonen; 

Jaarlijks aan te 

vragen 

 

Projecten 

Transitiefonds 

Uitgebreide 

aanvraag 

Fonds 

3x €40.000,- Co-financiering; 

voor 3 jaar aan te 

vragen 

Beoordeelt door 

adviescommissie 

  

Art. 4   Criteria voor aanvragen en uitbetaling  
  

4.1  Het project voldoet aan de doelstelling en uitgangspunt van het Fonds  

4.2  De aanvrager gaat akkoord met de voorwaarden van het Windfonds zoals openbaarheid, 

controleerbaar, terug vorderbaar bij onjuiste gegevens etc. (nader uitwerken in reglement 

aanvraag)  
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4.3  De aanvrager kan een natuurlijke persoon zijn maar ook overheden, stichtingen, personen, 

kerken etc. De aanvrager hoeft niet op Goeree-Overflakkee  te wonen of gevestigd te zijn, als 

het resultaat van het project ten goede komt aan de hiervoor benoemde doelgroep.  

4.4  Na steun van het fonds is het initiatief binnen zes maanden gestart. Binnen een jaar is het 

grootste deel (80%) van het project gerealiseerd, tenzij de aanvraag voor meerdere jaren is 

gedaan.  

  

Art 5   Wijze van aanvraag    
5.1  Er is een schriftelijke aanvraag gedaan via het formulier van het Windfonds  waarbij alle 

gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld.  

5.2  Het initiatief is goed onderbouwd, voorzien van een plan van Aanpak en een reële begroting 

van kosten (incl. btw). Eventuele opbrengsten c.q. besparingen maken onderdeel uit van het 

plan.  

  

Art 6   Overige randvoorwaarden  
6.1  Ieder kalenderjaar worden alle gelden verdeeld die in het kalenderjaar daarvoor zijn 

opgehaald. Er wordt niet gereserveerd, tenzij daarover met alle partijen afspraken zijn 

gemaakt.   

6.2  De werking en effectiviteit van deze opzet zal de periodiek (tweejaarlijks) worden  

geëvalueerd   

6.3  Alle informatie (inhoudelijk, financieel etc.) van alle projecten is openbaar.   

6.4  Projecten die alleen specifieke personen of bedrijven bevoordelen komen niet in 

aanmerking. Bij aangetoond misbruik wordt de aanvrager en betrokken partijen uitgesloten 

van de mogelijkheid tot aanvragen voor het totale Windfonds gedurende het bestaan  

6.5  Dit reglement wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht van Stichting Windfonds Goeree-

Overflakkee. Het kan niet worden ingetrokken. Wel kan het, na evaluatie worden bijgesteld 

om de werkbaarheid te verbeteren. Doel en uitgangspunt moeten ongewijzigd blijven.  

6.6 De eerste twee jaren van het bestaan van het Windfonds zal geen accountscontrole 

plaatsvinden.  
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