Uitgangspunten
Sociale & Financiële Participatie

16 oktober 2020
In samenspraak met
klankbordgroep, informeel politiek
overleg en de Windcie. , werkgroep
ALV & bestuur cooperatie
Bommelerwaar.

• In het participatieraamwerk staan de hoofdlijnen van de participatie
van BWA2LR.

• Het participatieraamwerk is op 16/04/2020 aangeboden aan het
college. Het college heeft op 09/06/2020 het participatieplan
behandeld. Met een raadsinformatiebrief is de raad door het College
geïnformeerd over standpunt en aandachtspunten.
• Het college besluit de raad te horen over het participatieplan en in de
gelegenheid te stellen om aandachtspunten in te brengen. Op
07/07/2020 was er een bijeenkomst met leden van de gemeenteraad.
De aanwezige raadsleden hebben een aantal opmerkingen gemaakt
die bij de verdere uitwerking worden meegenomen.

Voorwoord

• In deze praatplaat wordt op basis van input van College en Raad van
Maasdriel verder invulling gegeven aan de uitgangspunten voor de
verschillende vormen van participatie.
• Dit document is op basis van feedback van Windcie, bestuur
Bommelerwaar, werkgroep ALV, klankbordgroep en informeel politiek
overleg aangepast.
• BWPA2LR sluit een overeenkomst af met het College, waaraan deze
uitgangspunten als bijlage zijn toegevoegd. De overeenkomst heeft
als doel dat BWPA2LR kan worden gehouden aan de uitgangspunten
zoals die zijn opgesteld.

Verschillende participatievormen:
Burgerwindparkfonds
• € 0,75 per opgewerkte MWh in een nieuw op te richten gebiedsfonds.
Omwonendenregeling
• Eenmalige vergoeding ter hoogte van circa € 3.500 voor verduurzaming woning direct omwonenden (< 1 km).
Investeren in ontwikkeling en bouw
• Investeren in ontwikkeling en bouw door omwonenden.

Bommelerwaarstroom
• prijsvoordeel voor het gebruik van lokaal opgewekte groene stroom.

Tijdlijn na bijeenkomst met de Raad op 7 juli
Data

Gremia

opmerking

31 aug.

Bestuur Coöperatie Bommelerwaar

1e versie

9 sept

Windcie. en directie Burgerwindpark

Diverse reacties

10 sept

Meedenkers uit ALV Bommelerwaar

1 reactie

15 sept

Ambtelijk projectleider

Diverse reacties

29 september

Windcommissie

2e versie

5 oktober

Nieuwsbrief participatie

Belangstellenden kunnen feedback geven

8 okt

Klankbordgroep

Diverse reacties o.a. voorstel voor vereniging ipv stichting
Burgerwindparkfonds
3e versie

9 okt
14 okt

Informeel politiek overleg

Aanpassing mbt voorrangsgebied

16 okt

Ambtelijk overeenstemming

Eindversie t.b.v. bijlage participatie-overeenkomst

Uitgangspunten
Burgerwindparkfonds

•

Het Burgerwindparkfonds wordt beheerd door een zelfstandige stichting met een onafhankelijk
bestuur. Het bestuur borgt dat de inleg wordt besteed conform de uitgangspunten van de
stichting.

•

Het Burgerwindparkfonds heeft als doel het verstrekken van financiële ondersteuning van
initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid en leefbaarheid in de gemeente Maasdriel.

•

Het windparkfonds zal geen revolverend karakter krijgen, zodat maatschappelijke projecten een
goede kans krijgen

•

Het bestuur rapporteert jaarlijks over de bestedingen aan de gemeente Maasdriel.

•

De storting in het Burgerwindparkfonds vindt plaats binnen vier weken na goedkeuring van de
jaarrekening.

•

Het moet mogelijk zijn dat ook andere energieprojecten in Maasdriel een afdracht aan het
Burgerwindparkfonds kunnen doen.

•

Kosten voor organisatie van de stichting worden zo veel als mogelijk beperkt, zodat de middelen
maximaal ingezet kunnen worden voor de projecten/initiatieven

•

Coöperatie Bommelerwaad, Green Trust en gemeente Maasdriel werken de regeling voor het
Windparkfonds verder uit [in 2022]

•

Belangrijke documenten m.b.t. het op- en inrichten van het windparkfonds worden ter
goedkeuring aangeboden aan het gemeentebestuur.

Uitgangspunten
directomwonendenregeling

•

Voor directe omwonenden (tot 1 kilometer van het windpark) wordt een vergoeding ter beschikking gesteld.
Afhankelijk van de afstand tot het windpark betreft de omwonendenregeling eenmalig een bedrag van circa
€ 3.500,- per woning, gelijkwaardig aan het bedrag dat gemiddeld nodig is voor het verduurzamen van het
elektriciteitsverbruik van een huishouden (op basis van 12 zonnepanelen en 3500 kWh verbruik per
huishouden).

•

Alleen woningen die er staan bij de start exploitatie tellen mee, evenals vergunde woningen die nog niet zijn
gebouwd.

•

In sheet 7 wordt aangegeven welke woningen wel/niet in de 1 km zone vallen. Dit zijn 30 woningen.

•

De grondeigenaren die financieel worden gecompenseerd krijgen geen vergoeding uit deze regeling.

•

De hoogte is afhankelijk van de afstand tot de windmolens.
• De verdeling is als volgt: < 500m, > 500 - < 750m en > 750 - < 1000m. De bewoners binnen 500m
krijgen 4.500 euro, binnen 750m 3.500 euro en binnen 1000m 2.500 euro.
• Zie volgende sheet, kleine aanpassingen zijn nog mogelijk

. Uitkeren bij start bouw van de windmolens.

Uitgangspunten investeren in de bouw van
het windpark
•

Verschillende vormen van financiële participatie zijn mogelijk, zoals aandelen, lening, obligaties (green bonds). Jaarlijks
wordt een marktconforme rentevergoeding / dividend uitgekeerd.

•

We streven er naar om zoveel mogelijk bewoners in de gelegenheid stellen om financieel te participeren. Deelname
moet laagdrempelig zijn en de financiële risico's zo laag mogelijk. Daarom streven we naar maatwerk door onder meer
met zo klein mogelijke 'coupures’ te werken, maar wel groot genoeg dat ze opwegen tegen de administratiekosten.

•

Als je geografisch gezien dichterbij het windpark woont heb je voorrang bij de uitgifte van de obligaties/aandelen,
winddelen. De obligaties/aandelen, winddelen worden verdeeld volgens ‘het legosysteem’. Wij willen er voor zorgen dat
zoveel mogelijk particulieren in het voorrangsgebied en binnen de gemeente Maasdriel kunnen profiteren.
• Voorrangsgebied (in principe 10 keer tiphoogte) voor particulieren en bedrijven in het deel van het
voorrangsgebied gelegen in Hoenzadriel/Velddriel/Hedel, dit kan worden verfijnd afhankelijk van de
ondervonden overlast qua zicht, geluid en slagschaduw. Het aandeel ondernemers mag nooit meer zijn dan 50%.
• Woonachtig in Maasdriel (particulieren)
• Woonachting in Zaltbommel (particulieren)
• Ondernemers in Bommelerwaard
•
•

Woonachtig in Rivierenland
Woonachtig in Nederland

•

Prospectusplicht bij > €5.000.000

•

We kunnen voor het ophalen van financiering in de omgeving gebruik maken van Econobis een dienst van Energie
Samen (coöperatie Bommelerwaar maakt gebruik van dit ICT-platform).

•

Gezien toezicht AFM / WFT zal een jurist bij het proces betrokken worden.

Uitgangspunten
Bommelerwaarstroom

• De postcoderoosregeling wordt op 31
december opgeheven en met de nieuwe
stimuleringsregeling komt de directe
koppeling tussen opwek en gebruik van
energie te vervallen.
• We zullen met een nieuwe invulling van
Bommelerwaarstroom bij Green Choice
voor leden van de coöperatie een
prijsvoordeel realiseren voor het gebruik
van lokale groene stroom.
• Begin 2021 zal dit concept door
coöperatie Bommelerwaar worden
uitgewerkt.

Hoe kunnen
bedrijven uit
de omgeving
profiteren van
het windpark

Bommelerwaar & Green Trust hebben
afgesproken dat waar mogelijk (financieel en
kwalitatief) lokale ondernemers de kans wordt
geboden werken uit te voeren, ten behoeve
van de bouw en onderhoud van het windpark.
Ook wordt bevorderd dat lokale bedrijven op
andere manieren kunnen bijdragen, bij het
verschaffen van logies, catering e.d., maar ook
in de vorm van financiële participatie zoals
eerder aangegeven.

