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Inleiding  
Het Duurzaam Windfonds heeft als primair doel aansprekende projecten met een maatschappelijk 

meerwaarde te helpen realiseren, om op die manier bewoners in de directe omgeving van windparken 

positief mee te laten delen in de productie van duurzame energie. Hiervoor zijn drie fondsen in het 

leven geroepen: het Bewoners-, Betrokkenen en Transitiefonds.  

Het Windfonds kan met het Betrokkenenfonds en het Transitiefonds in bredere zin bijdragen aan de 

duurzame en sociaaleconomische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee. Uitgangspunt is dat 

omwonenden dit als zodanig ervaren. 

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

worden op effectiviteit en werking. Voor het eerst in 2024. 

 

Art. 1  Structuur van het Windfonds  
1.1 De eigenaren van windparken die vergund zijn na juni 2016 zijn verplicht gedurende 20 jaar bij 

te dragen aan het Windfonds. Het betreft een jaarlijkse bijdrage van € 0,50 per geproduceerde 
MWh naar rato van de opgewekte hoeveelheid energie in het voorgaande kalenderjaar.  

1.2 Een indicatieve rekensom uitgaande van 150MW gerealiseerde windenergie op Goeree- 
 Overflakkee bij 3.000 vollasturen per jaar betekent ongeveer 450.000 MWh aan duurzaam  
geproduceerde energie. Dit zou dan neerkomen op een jaarlijkse storting van mogelijk 

ongeveer € 225.000,- in het Windfonds.  

1.3 De Stichting heeft overeenkomsten gesloten met deelnemende windparken. Alle windparken, 

die vanaf 2016 zijn gebouwd of (worden) opgeschaald op Goeree-Overflakkee zijn verplicht af te 
dragen aan het Windfonds.  

1.4 Het bestuur van de Stichting Windfonds Goeree-Overflakkee zorgt voor beheer en uitgifte van 

de gelden in het Windfonds. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen, die op Goeree-

Overflakkee wonen en maatschappelijk actief zijn. Een Raad van Toezicht houdt toezicht. Deze 

raad bestaat uit een vertegenwoordiger van de gemeente Goeree-Overflakkee, van de 

Coöperatie Deltawind namens de Windgroep en een vertegenwoordiger van Kroningswind B.V. 
1.5 Het bestuur is verantwoordelijk voor:  

▪ Communicatie en publiciteit rondom het fonds  

▪ Beoordeling van alle aanvragen op de voorwaardelijke criteria.   
▪ Toezien op de afdracht door de windparken.  

▪ Het praktische beheer van de gelden vanuit betrokkenen- en transitiefonds, zoals 
uitbetalen, registreren, controleren, inning afdracht etc.  

▪ Jaarlijkse verantwoording en evaluatie.  

1.6 De stichting streeft ernaar dat een beheervergoeding van circa 5% van het totaalbedrag als 
beheerkosten worden aangewend voor de stichting. De eerste 5 jaar zal dit bedrag door gebrek 
aan volledige afdracht procentueel iets hoger liggen. De stichting streeft de eerste 5 jaar naar 

een gemiddelde beheersvergoeding van 7%. 
1.7 Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, werkzaam bij Coöperatie  

Deltawind. De secretaris zorgt voor  
▪ Ondersteuning van bestuur.  

▪ Contacten met en ondersteuning van aanvragers (zo nodig) bij het indienen van hun 

aanvraag.  
1.8 Bestuur en toezicht voeren, buiten een kleine vergadervergoeding om, onbezoldigd hun functie 

uit.  
1.9 In de statuten van de Stichting zijn de bevoegdheden van bestuur en Raad van Toezicht 

beschreven.  
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1.10 Twee maal per jaar, in maart en september, besluit het bestuur over aanvragen voor financiële 

ondersteuning van projecten uit het betrokkenen- en het transitiefonds. Het betrokkenenfonds 

start in 2022, het transitiefonds in 2024. 
 

Art. 2  Verdeling van de gelden  
  

 Afstand tot energieproject Bedoeld voor Middelen Uitkering via 

Zone 1 - 

Bewonersfonds 

450 – 1.000 m  Huishoudens*)   €2.000,-/huishouden 

per jaar 

Jaarlijks 

automatisch 

direct door 

windparken 

aan 

omwonenden 

Zone 2 - 

Betrokkenenfonds 

Binnen gemeentegrens. 

Aanvragen welke effect 

hebben binnen 3.500 m van 

een van de windparken op 

Goeree-Overflakkee, die in 

het Windfonds hebben 

gestort, hebben voorrang 

onder de 

beoordelingscriteria.  

Projecten Resterend bedrag na 

aftrek afdracht 

bewonersfonds. 

2 jaar beschikbaar. 

 

 

Simpele 

aanvraag 

Zone 3 - 

Transitiefonds 

Binnen gemeentegrens Projecten Aan het eind van het 

tweede jaar 

resterend bedrag uit 

betrokkenenfonds 

Uitgebreide 

aanvraag  

  

  

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

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

productielocatie. Deze afdracht vindt rechtstreeks plaats.  

b. Betrokkenenfonds: Beschikbaar na aftrek afdracht bewonersfonds. Bestemd voor projecten 

binnen 3500 m van één van de deelnemende windparken. Projecten buiten deze 3500 m 

worden niet per definitie uitgesloten. De afstand is één van de beoordelingscriteria.  

c. Transitiefonds: Beschikbaar 2 jaar na storting in Betrokkenenfonds en na aftrek van 

schenkingen aan projecten ingediend bij Betrokkenenfonds. Bestemd voor projecten die het 

hele eiland ten goede komen, binnen de doelstelling van het fonds.  

2.2  Het bestuur beoordeelt ingediende projecten volgens vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. 

Zie bijlage 1.  

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.  
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3.2  De effecten van het te realiseren project zullen bij voorkeur merkbaar moeten zijn binnen een 

afstand van 3.500 meter tot een deelnemend windpark. 

3.3          Aanvragen is mogelijk vanaf 2022 n via een aanvraagformulier op de website.  

3.4          De aanvragen worden in eerste instantie gecontroleerd op criteria zoals openbaarheid,      

                controleerbaar en terugvorderbaarheid bij onjuiste gegevens. Verder beoordeelt het bestuur  

                het project ook op afstand tot een windpark, impact op de omgeving, haalbaarheid,  

                vernieuwing en kosten/baten verhouding. Wanneer er sprake is van gelijke ranking, kan het  

                bestuur voorrang verlenen op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. 

3.5          Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. In maart en september van ieder jaar besluit  

                het bestuur over toekenning. Daarbij bepalen zij of projecten voldoen aan alle criteria en maken  

                zij een lijst van projecten die voor ondersteuning in aanmerking komen. 

3.6  Per aanvraag is maximaal € 500,- beschikbaar voor niet-rechtspersonen en maximaal € 3.000,- 

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 uitvoeringskosten en niet 

voor het vergoeden van uren van de aanvrager of 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 maximumbedrag per project is 

beperkt en controle gebeurt steekproefsgewijs.  

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

Betrokkenenfonds, worden niet bestede gelden uit het Betrokkenfonds na 2 jaar overgeheveld 

naar het Transitiefonds. 

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 Begunstigde projecten werken mee aan communicatie uitingen van het Windfonds. 

 

Transitiefonds 
3.13 Aanvragen is mogelijk vanaf 2024 via een aanvraagformulier op de website. 

3.14 Het bestuur beoordeelt de projecten die worden ingediend voor het Transitiefonds in maart en 

september van ieder jaar. 

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

projecten die voor ondersteuning in aanmerking komen op dezelfde wijze als omschreven in 

artikel 3.4 van het Betrokkenenfonds  

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

3.17  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.  

3.18  De bijdrage is maximaal 50% van de totale projectkosten, voor het restant zal cofinanciering 

gevonden moeten worden.  

3.19  Voor het Transitiefonds komen stichtingen, verenigingen, woningbouwcoöperaties en 

maatschappelijke organisaties in aanmerking die projecten binnen de gemeentegrenzen van 

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

3.20 Voor het Transitiefonds bestaat de mogelijkheid om projecten met een looptijd van maximaal 3 

jaar (i.e. voor een maximaal budget van 3 x € 40.000,-) in te dienen.  
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3.21 Na steun vanuit het Transitiefonds 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. 

3.22 Begunstigde projecten werken mee aan communicatie uitingen van het Windfonds. 

 

Schematische samenvatting van het bovenstaande. 

 

 Uitkering via Hoogte Aanvullend Rol Stichting 

Bewonersfonds Rechtstreeks 

door Windpark 

aan bewoner. (*) 

€2.000,-/ huishouden Woning gebonden Geen rol. 

Verantwoording 

producent aan 

Bewoners  

Projecten 

Betrokkenenfonds 

Eenvoudige 

aanvraag Fonds 
Max. €500,- voor niet-

rechtspersonen; 

Max. €3.000,- voor 

rechtspersonen; 

Jaarlijks aan te 

vragen 

Besluit over 

toekenning in maart 

en september van 

ieder jaar 

Projecten 

Transitiefonds 

Uitgebreide 

aanvraag Fonds 
Max. 3x €40.000,- Cofinanciering 

nodig; 

 Voor 3 jaar aan te 

vragen 

Beoordeeld door 

Bestuur van de 

Stichting. 

Besluit over 

toekenning in maart 

en september van 

ieder jaar 

 (*) Het bestuur van het Windfonds is geen partner of aanspreekpunt als het gaat om het Bewoners 

fonds. De exploitanten van de deelnemende windarken zijn zelf verantwoordelijk voor de afdracht aan 

de bewoners. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de storting in het Windfonds dat wordt 

aangewend voor het Betrokkenen-  en/of Transitiefonds. 

 

Art. 4  Wijze van aanvraag    
4.1  Aanvragen gebeuren schriftelijk via een online formulier van het Windfonds waarbij alle 

gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.  

4.2  Een aanvraag aan het Transitiefonds is 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. Voor een aanvraag aan het Betrokkenenfonds is dit niet nodig. Het 

aanvraagformulier voor het Betrokkenenfonds is zo laagdrempelig mogelijk gehouden. 

  

Art. 5  Overige randvoorwaarden  
5.1  Ieder kalenderjaar worden bij voldoende aanvragen alle gelden verdeeld die in het kalenderjaar 

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

zijn gemaakt.  

5.2  De werking en effectiviteit van dit Reglement zal periodiek (tweejaarlijks) worden geëvalueerd.  

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

5.4  Projecten die alleen specifieke personen of bedrijven bevoordelen komen niet in aanmerking. 

Bij aangetoond misbruik worden de aanvrager en de betrokken partijen uitgesloten van de 

mogelijkheid tot aanvragen voor het totale Windfonds gedurende het bestaan  
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5.5  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.  

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

plaatsvinden. Naar verwachting is de eerste controle over het boekjaar 2023  

 

  
 

  
Getekende versie ligt ter inzage. 
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Bijlage 1 Procedure aanvraag Betrokkenenfonds (vanaf september 2022)   

 
  

1. Aanvraag  
Aanvragen voor het Windfonds graag via dit formulier op de website. Je kunt jouw aanvraag het 
hele jaar indienen. Er zijn twee beslisrondes per jaar, in maart en in september.  

  
2. Eerste selectie  

Na ontvangst van de aanvraag beoordeelt het bestuur of de aanvraag voldoet aan de doelstelling 
zoals beschreven in het reglement van het Windfonds.  

 

3. Beoordeling aanvraag  

Om de aanvraag zo onafhankelijk mogelijk te kunnen beoordelen, kent het bestuur punten toe 
voor  de volgende onderdelen (1-3 punten);   

a. Kosten/opbrengsten  
Hoe duur is het project? En wat levert het op?  

b. Innovatie    

Hoe vernieuwend is het idee?  
c. Impact   

Wie kan er allemaal gebruik maken van het idee? Hoeveel mensen beleven er   
plezier aan?  

d. Haalbaarheid/risico’s   

Is het project makkelijk uit te voeren?  
e. Locatie  

Een project binnen 3500 m van een windpark scoort hoger dan daar buiten.   
Wanneer twee aanvragen een gelijk aantal punten scoren, wordt er gekeken welk project het eerst 
is ingediend. Het bestuur beargumenteert zorgvuldig indien zij jouw aanvraag niet honoreren. Zie 

ook bijlage 3.  
 

4. Goedkeuring aanvraag?  
Samenwerking met het Windfonds gaat van start.   

  

5. Publiciteit.   
Iedere aanvrager werkt samen met het bestuur om  projectresultaten zichtbaar te maken in de 

regionale (social) media.   
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Bijlage 2 Procedure aanvraag Transitiefonds (vanaf 2024)   
  

1. Aanvraag  

Aanvragen voor het Windfonds graag via dit formulier op de website. Je kunt jouw aanvraag het 
hele jaar indienen. Er zijn twee beslisrondes per jaar, in maart en in september.  

  
2. Eerste selectie  

Na ontvangst van de aanvraag beoordeelt het bestuur of de aanvraag voldoet aan de doelstelling 

zoals beschreven in het reglement van het Windfonds.   

  
3. Toelichting op de aanvraag in een gesprek   

Komt het project door de eerste selectie? Dan mag het plan worden toegelicht bij het bestuur van 

het Windfonds.  Zij vragen je naar het doel, status en voortgang van het project en ook de begroting, 

organisatie, financiering en risico’s komen aan de orde. Zo nodig bekijkt het bestuur de locatie van 

het project.   
 

4. Beoordeling aanvraag  
Om de aanvraag zo onafhankelijk mogelijk te kunnen beoordelen, kent het bestuur punten toe 

voor  de volgende onderdelen (1-3 punten);   
a. Kosten/opbrengsten  

Hoe duur is het project? En wat levert het op?  
b. Innovatie    

Hoe vernieuwend is het idee?  

c. Impact   
Wie kan er allemaal gebruik maken van het idee? Hoeveel mensen beleven er   
plezier aan?  

d. Haalbaarheid/risico’s   

Is het project makkelijk uit te voeren?  

e. Locatie  

Een project binnen 3500 m van een windpark scoort hoger dan daar buiten.   
Wanneer twee aanvragen een gelijk aantal punten scoren, wordt er gekeken welk project het eerst 
is ingediend. Het bestuur beargumenteert zorgvuldig indien zij jouw aanvraag niet honoreren. Zie 
ook bijlage 3.  
 

5. Opstellen projectplan  

Voldoet het project aan alle eisen? Dan vraagt het bestuur je om een eenvoudig projectplan op te 
stellen wat zij kunnen beoordelen.  
 

In het projectplan staan tenminste de volgende onderdelen:   
  

a. Aanspreekpunt  
Je benoemt iemand als  aanspreekpunt voor het project. Die persoon is dan ook de 

contactpersoon voor het  Windfonds.   

 
b. Planning & Start van het project  

In principe moet het project van start gaan binnen 6 maanden na de definitieve 
goedkeuring van de aanvraag. Bij geen of onvoldoende voortgang vervalt de toezegging van 

de subsidie een jaar na toekenning. Hierover kunnen afwijkende afspraken worden 
vastgelegd.   
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c. Definitieve begroting  

- We vragen je 3 verschillende offertes te overleggen voor bij het project benodigde 
goederen en diensten (tenzij anders afgesproken);   

- Rekeningen van gemaakte kosten worden direct door de stichting uitbetaald aan 

derden.   
 

6. Goedkeuring projectplan?  
Samenwerking met het Windfonds gaat van start.   
  

7. Rapportage en voortgang   

Tijdens de looptijd van het project rapporteert het aanspreekpunt regelmatig over de voortgang 
naar het bestuur van Windfonds Goeree Overflakkee.  Bij budgetproblemen of vertragingen wordt 
het bestuur op de hoogte gebracht.   

 
8. Afsluiting en evaluatie  

Bij afronding van het project stelt het aanspreekpunt een slot-evaluatie en financiële 

eindafrekening op voor het bestuur.   
  

9. Publiciteit.   
Iedere aanvrager werkt samen met het bestuur om  projectresultaten zichtbaar te maken in de 
regionale (social) media.   
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Bijlage 3 Stroomschema projectaanvraag 
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Versiebeheer 
 

Versie Gemaakt op Gemaakt door Gedeeld met Status 

0.7 06-08-2019     Definitief 

0.8 03-04-2021 Bestuur Windfonds Raad van Toezicht 

Windfonds 

Ter goedkeuring  

0.9 14-12-2021 Bestuur Windfonds Raad van Toezicht  Ter goedkeuring  

1.1 19-8-2022 Bestuur Windfonds Raad van Toezicht Vastgesteld 

 


