
 

 

Reglement Omgevingsfonds Centrale Gelderland 
(“Fondsreglement”)  
 

Windpark De Groene Delta B.V. (“Windpark DGD B.V.”) exploiteert windturbines aan of bij 
de Hollandiaweg te Nijmegen (“Windpark De Groene Delta”), die door de omgeving ervan 
als hinderlijk kunnen worden ervaren. Het wordt daarom als rechtvaardig gezien dat de 
omgeving van Windpark De Groene Delta kan delen in ‘de lusten’ ervan. In verband hiermee 
houdt Windpark DGD B.V. een omgevingsfonds aan, Omgevingsfonds Centrale Gelderland 
(“Omgevingsfonds”), dat activiteiten ondersteunt die voldoen aan de doelstelling van het 
Omgevingsfonds en onder de voorwaarden van dit Fondsreglement. 

 

Artikel 1 Doelstelling en definities 

1.1 Het Omgevingsfonds heeft als doel het verstrekken van financiële ondersteuning ten 
behoeve van Initiatieven. Een “Initiatief” bestaat uit activiteiten gericht op een bepaald 
resultaat of bepaalde resultaten op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en sociale 
samenhang, welke plaatsvinden (ten behoeve van Bewoners) in de Omgeving en daarmee 
het persoonlijk belang van betrokkenen overstijgen. 

activiteiten.  

1.2 Onder “Omgeving” wordt verstaan de omgeving van Windpark De Groene Delta, zoals 
deze is aangeduid op bijlage I bij dit Fondsreglement. Voor de beeldvorming: de Omgeving 
omvat het dorp Weurt (gemeente Beuningen), de wijk Biezen (gemeente Nijmegen) en de 
delen van de straten Waaldijk en Oosterhoutsedijk gelegen ten westen van de 
spoordijk/spoorlijn Nijmegen-Arnhem (Lent, gemeente Nijmegen) alsmede gebieden 
gelegen bij die straten, een en ander zoals is aangeduid op bijlage I. Onder “Bewoners” 
wordt verstaan personen die woonachtig, gevestigd of actief zijn in de Omgeving. 

1.3 Onder “Aanvraag” wordt verstaan een aanvraag voor financiële ondersteuning vanuit 
het Omgevingsfonds voor een in deze aanvraag gespecificeerd Initiatief.  

1.4 De “Commissie” is een groep van personen aangesteld om de Selectie uit te voeren. De 
“Selectie” zijn de verrichtingen (selectie en advisering) genoemd in artikel 3.1. 

1.5 Onder “het Besluit” wordt verstaan de beslissing van Windpark DGD B.V., aan de hand 
van de tijdig ingediende Aanvragen, welk Initiatief of welke Initiatieven zij de in dit 
Fondsreglement bedoelde financiële ondersteuning daadwerkelijk wil verlenen en welk(e) 
niet. Bij het nemen van het Besluit wordt rekening gehouden met het advies van de 
Commissie; zie artikel 4.1. 

1.6 Een “Uitvoeringsovereenkomst” is een, naar aanleiding van de hierin omschreven 
procedure, tussen Windpark DGD B.V. en een of meerdere andere personen tot stand 
gekomen overeenkomst inhoudende financiële ondersteuning voor een Initiatief. Hierin is 
ook de omvang van de (te verlenen) financiële vergoeding voor een Initiatief vastgesteld. De 
“Aanvangsdatum” is de datum waarop de Uitvoeringsovereenkomst rechtsgeldig van kracht 
wordt, of de datum nader bepaald in de Uitvoeringsovereenkomst. 

1.7 Definities (begrippen die binnen met een hoofdletter) kunnen zowel in meervoud als in 
enkelvoud worden gebruikt, zonder verlies aan betekenis. 
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Artikel 2 De Aanvraag 

2.1 Windpark DGD B.V. zal, steeds onder de voorwaarde dat zij over voldoende vrij 
besteedbare liquide middelen hiervoor beschikt, tweejaarlijks een procedure voor 
verstrekking van financiële ondersteuning van Initiatieven vanuit het Omgevingsfonds 
houden.  

2.2 Om hieraan deel te kunnen nemen, dienen Aanvragen te worden ingediend bij Windpark 
DGD B.V. (t.a.v. het Omgevingsfonds) conform de procedure die dan staat op 
www.centralegelderland.nl . Windpark DGD B.V. maakt tijdig bekend wanneer dit kan en op 
welke wijze. Aanvragen kunnen (naar verwachting) voor het eerst worden ingediend in het 
najaar van 2020, daarna in het najaar van 2022 (twee jaar later) , enzovoort.  

2.3 Een ingediende Aanvraag geldt enkel voor de procedure waarvoor deze (kennelijk) is 
ingediend. Bij een procedure hoeft dus geen rekening gehouden te worden met Aanvragen 
die (kennelijk) zijn ingediend voor andere procedures. 

2.4 In de Aanvraag moet duidelijk worden omschreven wat het/de beoogde resultaat 
is/resultaten zijn van het Initiatief waarvoor deze financiële ondersteuning wordt gevraagd 
en hoe dit wordt/deze worden behaald; dit dient voldoende concreet, afgebakend en 
realistisch onderbouwd te zijn. 

2.5 Een Aanvraag kan enkel worden ingediend voor een Initiatief waarvan te verwachten is 
dat: 

a.) die binnen 2 jaar vanaf de (vermoedelijke) Aanvangsdatum, uitgevoerd kan worden, en  

b.) binnen 2 maanden na deze Aanvangsdatum met de uitvoering ervan kan worden gestart.  

2.6 Het indienen van een Aanvraag en de behandeling ervan geeft geen recht op financiële 
ondersteuning.  

 

Artikel 3 De Selectie en de Commissie 

3.1 Voor het uitvoeren van de Selectie:  

a.) selecteert de Commissie Aanvragen die tijdig zijn ingediend en waarvan de betreffende 
Initiatieven voor financiële ondersteuning uit het Omgevingsfonds in aanmerking komen, en 

b.) adviseert de Commissie Windpark DGD B.V. welk Initiatieven van deze Aanvragen 
daadwerkelijk deze financiële ondersteuning zouden moeten verkrijgen en welke niet. 

3.2 De Commissie verricht de Selectie overeenkomstig dit Fondsreglement (met 
inachtneming van het beschikbare budget) en op basis van meerderheid van stemmen.  

3.3 De Commissie kan voor de Selectie in overleg treden met derden inzake de omvang van 
de bij Aanvraag gevraagde financiële ondersteuning en inzake de haalbaarheid van en 
obstakels voor uitvoering van een Initiatief, zoals maar niet beperkt tot vergunningen, 
ontheffingen of aanpassingen van de openbare ruimte. 

3.4 De Selectie vindt (naar verwachting) plaats in de laatste maanden van 2020 (zie tegen die 
tijd actuele publicaties daaromtrent) van het jaar waarin de betreffende Aanvragen zijn 
ingediend. 

3.5 De Commissie bestaat uit vijf leden waarvan ten minste vier leden woonachtig zijn in de 
Omgeving.  

http://www.centralegelderland.nl/
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3.6 De Commissieleden worden aangesteld, ontslagen en vervangen door Windpark 
DGD B.V. 

 

Artikel 4 Het Besluit 

4.1 Na ontvangst van het advies van de Commissie neemt Windpark DGD B.V. het Besluit. 
Windpark DGD B.V. houdt hierbij rekening met het advies van de Commissie, doch kan 
hiervan met goede redenen afwijken, bijvoorbeeld in geval van reputatieschade of in geval 
van strijd met ethische regels van de ENGIE-groep.  

4.2 Bij het nemen van het Besluit ligt het accent op activiteiten die relevant zijn voor veel 
Bewoners, die voldoende draagvlak hebben in de Omgeving en waardoor Bewoners 
geactiveerd en/of geïnspireerd worden.  

4.3 Windpark DGD B.V. neemt het Besluit (naar verwachting) uiterlijk één maand na de dag 
dat zij voornoemd advies heeft ontvangen. Windpark DGD B.V. zal de personen die op 
correcte wijze een Aanvraag hebben ingediend berichten over het Besluit. 

4.4 Met betrekking tot de Initiatieven die Windpark DGD B.V. daadwerkelijk financiële 
ondersteuning wil verlenen, biedt zij degene die de betreffende Aanvraag heeft ingediend of 
de persoon die voor (uitvoering van) een Initiatief is aangewezen aan om een 
Uitvoeringsovereenkomst te sluiten. Op basis en onder de voorwaarden van een gesloten 
Uitvoeringsovereenkomst verleent Windpark DGD B.V. financiële ondersteuning.  

4.5 De eerste drie keren dat financiële ondersteuning wordt verleend middels het 
Omgevingsfonds, is deze met name bedoeld voor Bewoners gevestigd in de wijken 
Batavia/Koningsdaal en Waterkwartier en het deel van Weurt ten noorden van de Van 
Heemstraweg een en ander zoals aangeduid is op bijlage II van dit Fondsreglement. Dit 
omdat deze Bewoners de grootste kans hebben op het ervaren van hinder. Daarna zal 
financiële ondersteuning vanuit het Omgevingsfonds in redelijke mate over de Omgeving 
worden verdeeld. 

4.6 Windpark DGD B.V. kan de hierboven genoemde perioden verlengen of opschorten in 
welk geval zij dit (op openbare wijze) bekend maakt. Dit kan via de website 
www.centralegelderland.nl . 

 

Artikel 5 Funding  

5.1 Voor financiële ondersteuning van Initiatieven conform dit Fondsreglement wordt door 
Windpark DGD B.V. gedurende haar exploitatie van Windpark De Groene Delta € 0,50 
(zegge: vijftig eurocent) per hierdoor geproduceerde MWh gestort in het Omgevingsfonds. 

5.2 Als Windpark DGD B.V. in 2020 voldoende zekerheid ziet dat Windpark De Groene Delta 
uiterlijk in 2021 door of vanwege haar gebouwd zal worden, zal zij in 2020 eenmalig € 20.000 
(zegge: twintig duizend euro) in het Omgevingsfonds storten. 

 

Artikel 6 Uitsluiting 

6.1 Uitgesloten van deelname aan de hierin bedoelde procedure en van financiële 
ondersteuning als hierin bedoeld zijn activiteiten: 

a.) die uitsluitend of voor een substantieel deel zien op politieke of levensbeschouwelijke 
aspecten. (Voor de duidelijkheid: levensbeschouwelijke of politieke organisaties mogen wel 

http://www.centralegelderland.nl/
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degelijk meedoen aan de hierin bedoelde procedure, doch de financiële ondersteuning is 
niet bedoeld en wordt niet verstrekt voor levensbeschouwelijke of politieke activiteiten); 

b.) die discriminerend zijn, onder andere ten aanzien van godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid of leeftijd. Onder 
‘discriminerend zijn’ wordt in dit verband niet begrepen het maken van onderscheid ter 
opheffing van maatschappelijke achterstand; en 

c.) waarvoor het gebruikelijk is of in de rede ligt dat financiële ondersteuning op andere 
(marktconforme) basis verkregen wordt of kan worden. 

 

Artikel 7 Slotbepalingen  

7.1 Het Omgevingsfonds kan Aanvragen en personen die een Aanvraag hebben ingediend 
van deelname aan de hierin opgenomen procedure uitsluiten. Dit met name in gevallen 
opgenomen in artikel 6. 

7.2 Windpark DGD B.V. is steeds bevoegd het Fondsreglement te wijzigen, in welk geval zij 
dit op openbare wijze bekend maakt. Dit kan bijvoorbeeld via de website 
www.centralegelderland.nl . 

7.3 In zaken waarin dit Fondsreglement niet of onvoldoende voorziet of als de Selectie niet 
tijdig plaatsvindt (bijvoorbeeld omdat geen sprake is van meerderheid van stemmen), beslist 
Windpark DGD B.V. Zij kan hierbij rekening houden met overwegingen van de Commissie. 

7.4 De Commissie en Windpark DGD B.V. zijn geen verantwoording verschuldigd over en zijn 
niet aansprakelijk voor hun selecties, adviezen en besluiten (waaronder ook de Selectie en 
het Besluit), echter zij dienen in overeenstemming te handelen met het Fondsreglement en 
geldende rechtsregels. 

7.5 Windpark DGD B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van (het 
indienen van) een Aanvraag, (de uitvoering van) een Initiatief of het gebruik, behoud of 
onderhoud van (een resultaat van) een Initiatief, tenzij Windpark DGD B.V. deze schade 
opzettelijk en zonder rechtvaardige reden heeft veroorzaakt. 
7.6 Door indiening van een Aanvraag verklaart degene die een Aanvraag heeft ingediend zich 
akkoord met dit Fondsreglement en zich hieraan te zullen houden. 

7.7 Windpark DGD B.V. en de Commissie mogen openbaar communiceren over een Initiatief, 
een Aanvraag, de Selectie en een besluit (waaronder het Besluit) hierover. 
7.8 Op het Omgevingsfonds kunnen nadere regels, zoals bankvoorwaarden, toepasselijk zijn. 

7.9 Op dit Fondsreglement is Nederlands recht van toepassing. 

  

http://www.centralegelderland.nl/
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Bijlage I : Kaart met weergaven van “Omgeving” zoals bedoeld in artikel 1.2 
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Bijlage II : Kaart met voorrangsgebieden zoals bedoeld in artikel 4.5 

 

 

 

 

 

 

 


