
Omgevingsraad windpark Koningspleij in 2021 
 
Het was voor de omgevingsraad, net als voor iedereen, een vreemd en afstandelijk jaar. Vanwege 
Covid-19 was er geen live discussie mogelijk over het advies van de omgevingsraad over het 
omgevingsfonds. Dat betekende discussies via het beeldscherm met stemmingen via een Mentimeter 
over onderwerpen die van belang zijn voor het omgevingsfonds. De hoofdonderwerpen zijn 
weergegeven in onderstaand schema. 
 

 
 

Voor de zomer waren er drie sessies (29 maart, 13 april en 26 mei) waarin gekeken is naar andere 
omgevingsfondsen en hoe zij het hebben geregeld. Er is onder andere gekeken naar windpark 
Heibloem, windpark Nijmegen-Betuwe, windpark Krammer en windpark Bijvanck. Ook is dankbaar 
gebruik gemaakt van de presentatie van de secretaris van het Omgevingsfonds windpark Nijmegen-
Betuwe. 
Gedurende het jaar is ook de vinger aan de pols gehouden richting het windpark over de 
communicatie richting de omgeving.   
 
In de verschillende digitale sessies ging het ook over onderstaande vragen: 

 Welke (delen) van gebieden kunnen gebruik maken van het omgevingsfonds? 

 Hoe verdeel je het budget van het fonds over de gebieden en welke factoren spelen dan een rol? 

 Wie kan voor wat voor soort projecten kunnen een aanvraag indienen? 

 Moet er een maximum bedrag per aanvraag komen? 

 Moet er sprake zijn van co-financiering (bijvoorbeeld door wijkplatform/gemeente)? 

 Moeten aanvragen via de wijkplatforms / bewonersoverleggen binnen komen? 

 Moet er een aparte organisatie (stichting of vereniging) komen die het fonds beheert? 

 Wie behandelt de aanvragen op basis van vastgestelde criteria en hoe moet je dat organiseren? 

 Hoe vaak per jaar doe je een projectenronde? 
 
De digitale discussies hebben na de zomervakantie een eerste concept reglement voor het 
omgevingsfonds opgeleverd. Dat is in digitale bijeenkomsten in het najaar verder aangescherpt en 
heeft een definitief advies opgeleverd aan de VOF windpark Koningspleij. In het laatste overleg, 
eindelijk weer eens aan tafel, is geconstateerd dat met het uitbrengen van dat advies en het eerdere 
advies over de turbinekeuze de taak van de omgevingsraad beëindigd was.  



Er is nog getwijfeld of de omgevingsraad een rol moest oppakken rondom vragen en klachten, maar 
dat vond men een taak voor de VOF windpark Koningspleij. In dat overleg is toen besloten de 
omgevingsraad formeel op te heffen. 
 
Het definitieve advies van de omgevingsraad over het omgevingsfonds is besproken met de VOF 
windpark Koningspleij en de gemeente en zij steunden de keuze om de omgevingsraad op te heffen.   
 
Als laatste actie is het advies van de omgevingsraad vertaald in de Regeling-Omgevingsfonds 
windpark Koningspleij. Die is na vaststelling door de VOF op de site van het windpark Koningspleij 
geplaatst. 
 


