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Verslag informatieavond gebiedsfonds Windpark Spui 

Op dinsdag 26 november 2019 heeft Windpark Spui een bewonersavond georganiseerd. 

Voor deze bewonersavond zijn ongeveer 75 verenigingen, stichtingen, scholen etc. 

uitgenodigd. Tijdens de avond zijn de deelnemers geïnformeerd over hoe de regeling 

voor het gebiedsfonds tot stand is gekomen en wat de kaders van de op te richten 

beheersorganisatie zijn. Doel van de avond was om met elkaar het gesprek aan te gaan 

hierover en input te vergaren voor de uitvoering van de regeling en verdere uitwerking 

van de beheersorganisatie. 

 

De avond werd begeleid door Bas Nootenboom. Bas is een onafhankelijk begeleider. De 

avond begon met kennismaken. Aan de deelnemers werd gevraagd uit welk dorp men 

kwam en welke organisatie ze vertegenwoordigden. Het gezelschap was zeer gemêleerd. 

Daarna werden de vertegenwoordigers van Windpark Spui voorgesteld: 

• Pieter Bosma, assetmanager van Eurus. Windpark Spui is een initiatief van Klein-

Piershil BV, op haar beurt een groepsmaatschappij van Eurus Energy Europe B.V. 

(EEE). EEE beheert meerdere windparken in Nederland. 

• Kors van der Wolf is namens Windpark Spui de contactpersoon voor omwonenden. 

Eén van zijn opdrachten is om uitvoering te geven aan het participatieplan. Het 

gebiedsfonds maakt onderdeel uit van het participatieplan. 

 

Voorstellen Pieter Bosma en Kors van der Wolf 

Voor dat er gesproken wordt over het participatieplan en het gebiedsfonds vertelt Pieter 

Bosma over het windpark. Windpark Spui is een bijzonder windpark, het is een groot 

windpark in landelijk gebied. We krijgen in verhouding met andere windparken meer 

reacties over geluid en slagschaduw. We nemen alles serieus en kijken of we er wat aan 

kunnen doen. Er is een startmeting gedaan en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid doet 

controlemetingen. Vooralsnog vallen de geluidsmetingen binnen de normen, zoals 

afgesproken in de vergunning.  

 

Ook Kors van der Wolf stelt zich voor. Hij is sinds een kleine twee maanden betrokken bij 

het windpark en dan specifiek bij de uitvoering van het participatieplan. ‘Ik merk dat er 

veel emoties zijn en dat de communicatie over dit proces die in het verleden is gevoerd, 

niet de schoonheidsprijs verdiend. Maar ik merk ook dat de omwonenden waar ik 

gesprekken mee heb een positieve instelling hebben en oplossingen willen vinden.’ 

 

Participatieplan 

Op enig moment is er besloten dat er in deze gemeente een windpark komt. Daarbij is 

een vergunning verleend, waarbij een overeenkomst gesloten is. In die overeenkomst 

staan verschillende onderwerpen, waaronder het participatieplan. In het participatieplan 

staan 7 onderwerpen die opgepakt moeten worden. 

 

1. Gebiedsfonds Windpark Spui  

15 jaar lang wordt er per jaar € 21.000,- beschikbaar gesteld voor het gebiedsfonds.  

2. Burenregeling 

Er is een regeling opgesteld, waarmee individuele maatregelen aan woningen van 

direct omwonenden bekostigd kunnen worden. Het budget dat beschikbaar is gesteld 

voor deze regeling is € 50.000,-. De verdeling van dit budget wordt gedaan naar 

aanleiding van individuele gesprekken met bewoners; de 1e acties zijn al genomen.  
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3. Planschaderegeling 

Dit is een wettelijke regeling voor tegemoetkoming van schade als gevolg van 

planologische plannen en besluiten (Wro art 6.1) . Hierin staat dat als er in uw 

omgeving iets gebeurt waardoor de waarde van uw huis daalt, u een aanvraag 

planschadevergoeding kan indienen bij het bevoegd gezag. Dat is in dit specifieke 

geval de provincie Zuid-Holland. Als u daarin in het gelijk wordt gesteld, dan krijgt u 

daarvoor (onder voorwaarden) een vergoeding, welke uiteindelijk door de exploitant 

wordt bekostigd.   

4. Obligatielening 

Er is een obligatielening uitgegeven, waarin men onder bepaalde voorwaarden geld 

kon investeren. Direct omwonenden konden hier als eerste in investeren en hoefden 

ook geen administratiekosten te betalen. Hiervoor hadden zij 3 weken de tijd. Na die 

3 weken mochten ook anderen investeren, die moesten wel administratiekosten 

betalen. Op de 1e dag dat de regeling openstond voor derden, was deze ‘uitverkocht’. 

Daarmee is dit traject afgerond.  

5. Inrichtingsbudget 

Dit budget bevat € 100.000,- van Windpark Spui. Het geld moet aan compenserende 

landschapsinrichtingsmaatregelen worden uitgegeven. Dit is ter compensatie van de 

aanleg van het windpark. Als bij de uitgaven van dit budget voldaan wordt aan de 

voorwaarden, dan legt de provincie ook nog € 100.000,- in.  

6. Werk met werk 

Als bij de bouw van het park behoefte is aan materialen en/of werkzaamheden, dan 

wordt er (indien mogelijk) zo veel mogelijk met lokale ondernemers gewerkt. Dat is 

gebeurd en dat principe hanteren we ook bij de uitwerking van de Burenregeling.  

7. Exploitatie/monitoring/handhaving 

Handhaving wordt uitgevoerd door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Monitoring 

gebeurt door de exploitant. Er wordt aan de website gewerkt, zodat we daar de 

monitoringsgegevens kunnen delen. Uiterlijk begin volgend jaar staat informatie over 

o.a. productiedata en windsnelheid op onze website www.windparkspui.nl. 

 

Het bespreken van de bovenstaande punten leidde tot de volgende vragen en 

antwoorden: 

1. Verhouding tussen geldmiddelen voor Inrichtingsbudget en Burenregeling?  

Dit is een afspraak tussen de provincie en de exploitant. Als exploitant hebben wij er 

overigens geen bezwaar tegen om het Inrichtingsbudget anders te besteden, b.v. 

voor collectieve geluidswerende maatregelen als een bomenrij e.d.  

2. We hebben een bezoek gehad van LPB Sight en ik heb nog geen rapport 

ontvangen. Hoe kan dat dan?  

Kors geeft aan dat de afstemming tijd heeft gevraagd, terwijl ook een deel van de 

werkzaamheden hebben plaatsgevonden in de vakantieperiode. Deze week ontvangt 

iedere bezochte bewoner zijn versie van het rapport.  

3. Waarom staan de windturbines af en toe stil? 

Dit kan te maken hebben met slagschaduw, een storing of diverse andere redenen. 

Op de website zullen we hierover algemene informatie geven.  

4. Is er nog ruimte om andere mensen te bezoeken?  

Kors: ‘Ja, dat is er. We zijn begonnen met gesprekken met mensen die zich al gemeld 

hebben. Maar we weten ook dat we daarmee niet iedereen hebben gesproken. Er is 

zeker ruimte voor anderen, mits men in het gebied valt wat we hierbij hanteren. De 

komende weken wordt het te hanteren gebied definitief vastgesteld.’ 

 

  

http://www.windparkspui.nl/
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Waarom een gebiedsfonds? 

Bij het verstrekken van de vergunning voor de bouw en exploitatie van het windpark zijn 

door exploitant Klein-Piershil BV met de provincie Zuid-Holland een aantal afspraken 

gemaakt. Zo is er onder andere afgesproken dat een deel van de energieopbrengst wordt 

geïnvesteerd in maatschappelijke organisaties in de directe omgeving van het windpark. 

Er wordt daarvoor een stichting of vereniging opgericht, die het beheer en de inzet van 

deze middelen voor haar rekening gaat nemen.  

 

We hebben voor de bijeenkomst diverse maatschappelijke organisaties in de omgeving 

uitgenodigd. In totaal zo’n 75 organisaties. Er komt 15 jaar lang elk jaar € 21.000,-

beschikbaar om op lokaal niveau te verdelen. En met lokaal bedoelen we in de omgeving 

van het windpark, zie onderstaande kaart.  

 

 
 

Om in aanmerking te komen voor geld uit het gebiedsfonds, moeten projecten passen bij 

de volgende 3 thema’s: 

• Collectieve fysieke leefbaarheid 

• Natuur en landschap 

• Energiebesparing 

 

Er moeten nog statuten gemaakt worden om de beheersorganisatie op te richten, die het 

gebiedsfonds gaat beheren. Daarbij ontstaat er ruimte om de definities/onderwerpen te 

benoemen. En dat wellicht specifieker te maken dan hetgeen er nu staat. Daarop 

ontstaat er een gesprek over de thema’s. 

 

Wat is collectieve fysieke leefbaarheid? 

Het is een ruim begrip. De ene deelnemer geeft aan dat het voor iedereen is. Het moet 

het algemeen en openbaar collectief belang dienen. De ander geeft aan dat het niet 

alleen fysiek hoeft te zijn, maar dat het ook een activiteit kan zijn. Iemand anders stelt 

voor dat het geld zo veel mogelijk moet gaan naar de mensen die overlast ervaren.  

Men vraagt of in de beschrijving het woord fysieke kan komen te vervallen. Dat biedt 

meer ruimte voor het indienen van verzoeken. 
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Energiebesparing, wat moeten we daarbij bedenken?  

Denk bijvoorbeeld aan het energieneutraal maken van een school of verenigingsgebouw. 

Lastiger is als we het hebben over het plaatsen van zonnepanelen op een school of 

verenigingsgebouw. Want wat doe je dan met het delen van de opbrengst? Komt dat 

alleen ten goede aan de vereniging of wordt het verdeeld onder de leden? Of ga je het 

delen met de mensen, die er omheen wonen. Een alternatief idee is dat direct 

omwonenden van het windpark meedelen in de opbrengsten. Daarmee compenseer je 

hen voor ‘de overlast’ die zij ervaren. 

 

Algemene opmerking: vergroot het potje van individuele maatregelen.  

Meerdere deelnemers geven aan dat het budget voor de Burenregeling vergroot moet 

worden. Dit kan door geld uit de andere budgetten over te hevelen naar dit budget. Kors 

geeft aan dat het windpark niet alleen impact heeft op direct omwonenden. Om die reden 

is ook naast de Burenregeling het gebiedsfonds ingericht. ‘Ik hoor wel de oproep dat er 

meer gedaan moet worden voor de direct omwonenden.’, aldus Kors.  

 

Beheersorganisatie gebiedsfonds 

Voor -en nadelen van stichting en vereniging worden besproken. Doel is in het eerste 

kwartaal de beheersorganisatie vorm te geven. Het plan is om daarvoor een stichting op 

te richten. Een stichting hoort een bestuur te hebben. Het bestuur moet zo veel mogelijk 

een afspiegeling zijn van maatschappelijke organisaties en van de vijf omliggende 

kernen. De bestuursleden beoordelen met elkaar de aanvragen en bepalen of een 

activiteit een bijdrage ontvangt. En zo ja, hoe hoog die bijdrage is. Als zij de verdeling 

hebben gemaakt, wordt deze ter akkoord voorgelegd aan een Raad van Toezicht. In deze 

raad zitten bij voorkeur afgevaardigden van gemeente Hoeksche Waard, gemeente 

Nissewaard en Windpark Spui. 

 

Tijdsbesteding bestuur 

We denken dat het 1 of 2 avonden per kwartaal vraagt. Het wordt zeker geen dagtaak. 

 

De volgende drie vragen worden met de deelnemers van de bijeenkomst besproken: 

1. Hoe ziet het bestuur eruit? Wie moet daarin vertegenwoordigd zijn? 

We gaan onderzoek doen naar hoe dit op andere locaties geregeld is. Suggesties van 

aanwezigen hiervoor zijn van harte welkom, b.v. een afgevaardigde van elke 

dorpsvereniging, niet 1 persoon specifiek maar elke keer iemand anders. De 

dorpsvereniging komt op voor het algemene, lokale belang. 

2. Hoe voorkomen we belangenverstrengeling? 

Kandidaten staan boven de materie en richten zich op het algemeen belang van de 

omgeving, wat wordt nagestreefd via de in de omgeving aanwezige maatschappelijke 

organisaties. 

3. Welke randvoorwaarden aan bestuurslidmaatschap? 

Niet meerdere verenigingen met hetzelfde doel in het bestuur (bv. geen 2 tennis- 

of voetbalverenigingen), verklaring van Goed Gedrag, onafhankelijk denken. 

 

Wie wil er deelnemen aan het bestuur? 

Dorpsvereniging Piershil wil graag lid worden. Zij geven wel aan dat men dan niet  

persoonlijk lid wil worden, maar de dorpsvereniging. Door elke keer te rouleren  

wie er als afgevaardigde naar het bestuursoverleg gaat, blijft onafhankelijkheid  

ook gewaarborgd. 
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Overige vragen/opmerkingen: 

1. Wat als het budget van het gebiedsfonds niet opgaat in een jaar? 

Het geld blijft staan en kan het jaar erna worden besteed. We moeten wel voorkomen 

dat we een slapend bestuur krijgen, dat alleen maar gaat potten. 

2. Verdeel het geld elk jaar onder alle verenigingen/maatschappelijke 

organisaties.  

Als je bv. 21 verenigingen kan helpen met een x-bedrag (evenredig/naar grootte van 

de vereniging) per jaar, dan helpt elke vereniging ook weer zoveel leden en heb je 

ook het collectief gediend. Daarbij hoef je dan ook geen bestuur te organiseren en 

krijgt iedereen een beetje uit de pot. En door regelmatig in kaart te brengen welke 

verenigingen er zijn, sla je ook niemand over en heeft iedereen er dus profijt van. 

3. Goed voorbeeld voor methode van aanvragen:  

DeltaPort donatiefonds. (www.deltadonatiefonds.nl) 

 

Afsluiting 

• Alle deelnemers, die hun gegevens hebben achtergelaten, ontvangen per mail het 

verslag. Het verslag wordt ook op de website van Windpark Spui geplaatst. 

• Voor vragen naar aanleiding van de bijeenkomst en/of aanmelding voor het 

bestuur kan gemaild worden naar Kors van der Wolf, kvdwolf@windparkspui.nl  

• Windpark Spui gaat de komende periode in gesprek met een notaris over de 

Stichtingsstatuten e.d. Eind januari 2020 ontvangen de deelnemers informatie 

over de stand van zaken van dat moment. 

http://www.deltadonatiefonds.nl/
mailto:kvdwolf@windparkspui.nl

