Financiële participatie
Tijdens bijeenkomst 2 is gevraagd om meer informatie over hoe de omgeving financieel kan
participeren in Wind voor Buren. Daarvoor zijn twee opties die naast elkaar bestaan. Er hoeft dus
geen keuze tussen te worden gemaakt. Hieronder lichten de initiatiefnemers van Wind voor Buren
deze beide vormen toe.
1. Mede-eigenaarschap via energiecoöperatie Buren Energie
Via energiecoöperatie Buren Energie kunnen omwonenden, bedrijven en maatschappelijke
organisaties direct participeren in de windmolens. De coöperatie is een vereniging die onderneemt
en maakt het mogelijk dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties mede-eigenaar
kunnen worden van één van de twee windmolens en zo een rendement halen op de persoonlijke
investering die zij hierin doen.
Hiervoor hebben Buren Energie en Pure Energie een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De
insteek hiervan is dat zowel Buren Energie als Pure Energie 50 procent van het windpark in eigendom
krijgt en exploiteert. Dat betekent dus één windmolen van Buren Energie en één windmolen van
Pure Energie.
Gebruikelijk bij coöperatieve windmolens is dat tevens een deel van de opbrengst van de windmolen
wordt besteed aan projecten waar in het gebied behoefte aan is. Waaraan dat wordt besteed,
beslissen de leden van de coöperatie. De opbrengst van de coöperatieve windmolen van Wind voor
Buren kan hierdoor worden gebruikt voor nieuwe (duurzame) initiatieven in de omgeving. Ook leden
die niet geïnvesteerd hebben beslissen mee over waar de opbrengsten aan besteed worden. Zijn er
duurzaamheids- of juist sociale projecten die inwoners, ondernemers of maatschappelijke
organisaties wel willen opzetten, maar die zij niet kunnen realiseren vanwege bijvoorbeeld een
tekort aan financiële middelen? Dan kan de coöperatie via de windmolen daaraan wellicht een
bijdrage leveren.
Voorkomen energiearmoede
Als maatschappelijk gedreven organisatie wil Buren Energie ook bewoners helpen met het
verduurzamen van hun woningen. Dat kan door onze leden energiebesparingsadviezen te geven.
Met de opbrengsten van de windmolen gaat Buren Energie ook onze buren die deze investeringen in
energiebesparing niet kunnen betalen, helpen om hun energierekening naar beneden te brengen. Op
deze manier voorkomt Buren Energie energiearmoede in de regio.
Investeren
Wanneer omwonenden, bedrijven en organisaties kunnen mee-investeren, voor hoeveel geld en met
welk rendement, moet nog worden bepaald. Gebruikelijk keren energiecoöperaties zo’n 5 procent
rendement uit aan hun investerende leden. Graag doet de coöperatie dit samen met betrokkenen uit
de omgeving. Wie hierin interesse heeft, kan contact opnemen met Joris van Dijk of Siward Zomer
van coöperatie Buren Energie via burenenergie@hotmail.com.
2. Omgevingsfonds
Er komt een omgevingsfonds. Dit fonds bestaat uit een bijdrage uit de opbrengsten van de
gerealiseerde windmolens. Die bijdrage is 0,50 euro per opgewekte MWh (megawattuur) voor een
periode van 15 jaar lang. Deze bijdrage is afgesproken in de gedragscode Wind op Land van
branchevereniging NWEA. Daarin is een richtlijn van 0,40 tot 0,50 euro per opgewekte MWh
opgenomen. In het landelijke Klimaatakkoord is deze richtlijn overgenomen.
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Volgens de opbrengstenstudie (onderdeel van de
stukken van bijeenkomst 2 op 15 september
2020) kunnen twee moderne windmolens in het
plangebied van Wind voor Buren 33.700 MWh per
jaar opwekken. Als de uiteindelijk gerealiseerde
windmolens dat in een jaar opwekken, wordt er
dat jaar 16.850 euro aan het omgevingsfonds
bijgedragen (zie opmerking hierover in het blauwe
tekstvak hiernaast).
De bijdrage aan het fonds wordt na elk jaar
productie door de windmolens ter beschikking
gesteld. De eerste keer dat het fonds dus wordt
gevuld, is in principe na het eerste jaar dat de
windmolens hebben geproduceerd.

Kanttekening totaalbedrag omgevingsfonds
De genoemde bijdrage van 16.850 euro is
een indicatie van de mogelijkheden. Er
kunnen geen rechten aan worden ontleend.
De opbrengst van de windmolens en
daarmee de omvang van het
omgevingsfonds is sterk afhankelijk van
met name de afmetingen van de
windmolens die worden gerealiseerd.
Daarnaast kan het ene jaar meer productie
opleveren dan het andere (een beter
windjaar dan gemiddeld of juist een minder
windjaar dan gemiddeld). Wel is dit een
reële inschatting van de mogelijkheden.

Beheer en besteding in overleg met omgeving
Hoe dit omgevingsfonds wordt beheerd en
waaraan het wordt besteed, is onderwerp van gesprek met de omgeving. Wat de initiatiefnemers
betreft wordt dit in hoofdzaak bepaald door de omgeving en is dit een goed gespreksonderwerp voor
een omgevingsraad. De initiatiefnemers stellen voor dat het gesprek met de omgeving na het huidige
participatieproces niet stopt. In een omgevingsraad kunnen bijvoorbeeld omwonenden plaatsnemen
en met de initiatiefnemers in overleg blijven over de vervolgstappen die worden gezet en daar
kunnen besluiten worden genomen over het omgevingsfonds.
De initiatiefnemers kunnen hierbij assisteren, ook met kennis en ervaring vanuit andere initiatieven
waar dergelijke fondsen worden gevormd. Wat voor de initiatiefnemers vooral belangrijk is, is dat
het fonds zorgvuldig en transparant wordt beheerd. Ook heeft het hun voorkeur dat de besteding
van het fonds voor meerwaarde zorgt voor zoveel mogelijk betrokkenen uit de omgeving.
Het fonds kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor duurzame of sociale projecten in de omgeving
waar behoefte aan is. Het kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor maatregelen ter versterking
van natuur en landschap in de omgeving. Dit zijn slechts voorbeelden: in principe ligt nog volledig
open waaraan het fonds wordt besteed en de omgeving heeft hierin een belangrijke stem.
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