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Eindconcept  

 

Reglement profijtbijdrage uit het omgevingsfonds aan de direct omwonenden van de 

windparken Deil en Avri, ondergebracht in de Stichting Omgevingsfondsen West 

Betuwe 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

Bestuur: het bestuur van de Stichting Omgevingsfondsen West Betuwe. 

Fonds: het omgevingsfonds voor de windparken Deil en Avri, ondergebracht in de Stichting 

Omgevingsfondsen West Betuwe. 

Schriftelijk: tenzij de context het hiernavolgende uitdrukkelijk beperkt of uitsluit: een tekst  

die schriftelijk per post, e-mail of enig ander daartoe geëigend elektronisch middel 

beschikbaar wordt gemaakt zodanig dat deze tekst leesbaar, schriftelijk reproduceerbaar en 

elektronisch te bewaren is, en waarbij verzender en ontvanger persoonlijk kunnen worden 

geïdentificeerd. 

Stichting: de Stichting Omgevingsfondsen West Betuwe. 

Windparken: de windparken Deil en Avri. 

 
Inleiding 

Artikel 1. 

1.1. Het fonds wordt beheerd door de stichting.  

1.2. De exploitanten van de windparken storten jaarlijks achteraf over de periode dat de 

windparken operationeel zijn, voor het eerst in het jaar na het jaar van ingebruikname van de 

windparken, een bedrag in het fonds, conform de onderliggende overeenkomsten die zijn 

vermeld in artikel 1 lid 3 van het Fondsreglement windparken Deil en Avri. 

1.3. In artikel 2 lid 1 van de statuten van de stichting is het doel van de stichting 

vastgelegd, te weten: 

a. het bijdragen aan de leefbaarheid in de omgeving van de windparken Deil en Avri, alsook 

in de omgeving van in de toekomst te ontwikkelen wind- en/of zonneparken en/of andere 

duurzame energiebronnen in de gemeente West Betuwe en aangrenzende gemeenten; 

b. het financieel ondersteunen van projecten in de betrokken omgeving op het gebied van 

duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale cohesie, 

veiligheid, waaronder begrepen het verduurzamen van de ecologische kwaliteit, die het 

persoonlijk belang van betrokkenen overstijgen; 

c. het uitvoeren van andere met de betreffende gemeenten overeengekomen compensatie- 

en/of profijtbijdrage-regelingen, 

alsmede het verrichten van alle overige handelingen die dienstig kunnen zijn aan het hiervoor 

onder a., b. en c. vermelde.  

In artikel 2 lid 2 van de statuten is vastgelegd, dat de stichting haar doel onder meer tracht te 

verwezenlijken door het aangaan en in stand houden van een of meer overeenkomsten met de 

exploitanten van wind- en/of zonneparken en/of andere duurzame energiebronnen inzake een 

resultaatafhankelijke afdracht.  

1.4. Uit het fonds wordt onder andere, ter uitvoering van de overeengekomen 

profijtbijdrage-regeling, een uitkering gegeven aan omwonenden van de windparken die 

omgevingshinder kunnen ondervinden.  

1.5.  De stichting draagt zorg voor de toekenning en uitbetaling van de profijtbijdrage-

regeling.  

 

Profijtbijdrage 

Artikel 2. 
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2.1.  De stichting kent uit het fonds een profijtbijdrage toe aan de op 1 juli van enig jaar 

gedurende de periode dat de windparken operationeel zijn, in de Basisregistratie Personen 

(BRP) ingeschreven bewoners van objecten met een woonbestemming op een afstand tot 

1.200 m van enige windmolen in beide windparken.  

2.2. De profijtbijdrage wordt alleen toegekend voor woonobjecten die op 1 juli 2017 

regulier (ingeschreven in de BRP) werden bewoond. 

2.3. De  profijtbijdrage wordt jaarlijks toegekend uiterlijk in het tweede kwartaal van elk 

kalenderjaar dat een windpark operationeel is, de eerste in het jaar na het jaar van 

ingebruikname van een windpark, de laatste in het jaar na het laatste draaijaar van een 

windpark. 

2.4. De profijtbijdrage bedraagt: 

- € 300 per jaar voor woonobjecten op een afstand tot 800 m van enige windmolen in beide 

windparken; 

- € 200 per jaar voor woonobjecten op een afstand van 800 tot 1.000 m; 

- € 100 per jaar voor woonobjecten op een afstand van 1.000 tot 1.200 m. 

Over de kalenderjaren waarin een windpark niet het gehele jaar operationeel is, wordt de 

profijtbijdrage pro rata toegekend. 

2.5. De bedragen worden niet geïndexeerd. 

2.6.  Per woonobject wordt jaarlijks éénmaal de profijtbijdrage toegekend, ongeacht het 

aantal bewoners daarvan.  

Werkwijze  
Artikel 3. 

3.1. De stichting stuurt de bewoners van woonobjecten die in aanmerking komen voor 

toekenning van een profijtbijdrage jaarlijks op het betreffende woonadres een schriftelijk 

bericht met informatie over de profijtbijdrage.  

3.2. Om voor toekenning van een profijtbijdrage in aanmerking te komen, moeten de 

bewoners  hun rekeningnummer met de tenaamstelling daarvan doorgeven aan de stichting. 

3.3. De stichting stuurt tijdig een herinnering naar bewoners van adressen die nog niet 

hebben gereageerd. 

3.4. De stichting maakt de profijtbijdrage over enig jaar uiterlijk in het tweede kwartaal 

van het daarop volgende jaar over naar de opgegeven rekeningnummers. Met overmaking van 

een profijtbijdrage  aan een voor enig jaar voor een woonobject opgegeven rekeningnummer 

heeft de stichting jegens alle bewoners van dat woonobject voldaan aan haar 

betalingsverplichting. 

3.5. Het bestuur kan bij twijfel of een persoon aanspraak kan maken op toekenning van een 

profijtbijdrage nadere informatie vragen. Als de nadere informatie niet wordt verstrekt of naar 

het oordeel van het bestuur niet toereikend is, kan de stichting toekenning van een 

profijtbijdrage weigeren. Betrokkene kan bij niet toekenning, anders dan om redenen die toe 

te rekenen zijn aan de stichting, tot uiterlijk twee voorafgaande jaren alsnog om toekenning 

van een profijtbijdrage verzoeken.  

3.6. Bewoners van woonobjecten die aanspraak kunnen maken op toekenning van een 

profijtbijdrage maar niet tijdig een rekeningnummer met tenaamstelling hebben doorgegeven 

aan de stichting, kunnen tot een periode van maximaal drie jaar na de desbetreffende 

uitkeringsmaand alsnog om toekenning van een profijtbijdrage verzoeken. Dit geldt alleen 

voor bewoners die in de betrokken jaren op 1 juli op dat adres ingeschreven hebben gestaan in 

de BRP. Na deze periode van drie jaar vervalt de profijtbijdrage aan het fonds. 

 

Slotbepaling 

Artikel 4. 

4.1. In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
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4.2. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement profijtbijdrage windparken Deil en 

Avri. 


