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Uitvoeringsregeling Duurzaamheidsfonds Betuwewind 2022 

In 2021 heeft de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe (Betuwewind) het Duurzaamheidsfonds 

Betuwewind (in het vervolg: het DFB) ingesteld. De algemene vergadering van Betuwewind heeft op 

9 april 2022 het Reglement Duurzaamheidsfonds Betuwewind vastgesteld. De algemene vergadering 

bepaalt jaarlijks of vanuit de winst een bedrag aan het DFB wordt toegevoegd  en bepaalt tevens 

jaarlijks de hoogte van dit bedrag. In artikel 1.3 van het Reglement is vastgelegd dat het doel van het 

DFB is om financiële ondersteuning te geven aan projecten die bijdragen aan een duurzame 

ontwikkeling in de gemeente West Betuwe en de regio en die op een andere manier niet direct 

zouden kunnen slagen of minder effect zouden hebben. De financiële ondersteuning kan onder meer 

bestaan uit giften of leningen. In voorkomend geval kan een financiële of andere tegenprestatie ten 

behoeve van het DFB worden gevraagd. 

In het Reglement is de instelling en de taak van de adviescommissie vastgelegd. 

Ter uitvoering van het Reglement heeft de adviescommissie deze Uitvoeringsregeling 2022 

vastgesteld. Het bestuur van Betuwewind heeft de Regeling goedgekeurd.  

 

1. Begripsbepalingen 

 

• Duurzame energiebron: energiebron waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan 

beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor 

toekomstige generaties niet worden benadeeld. 

• Energietransitie: overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron naar het 

gebruik van duurzame energiebronnen. 

• Innovatie: vernieuwing dan wel verbetering van proces, product of dienst. 

 

2. Doelgroep 

Zowel bedrijven, verenigingen, stichtingen, burgerinitiatieven en dergelijke kunnen een bijdrage bij 

het DFB aanvragen. 

3. Vorm van de financiële ondersteuning 

De financiële ondersteuning vindt primair plaats in de vorm van een bijdrage. 

4. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage 

Projecten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het DFB als het project een impactvolle 

bijdrage levert aan de verduurzaming van de omgeving. Verduurzaming kan betrekking hebben op 

het thema verduurzaming van de energievoorziening en/of het thema natuur, landschap en 

biodiversiteit. 

5. Vereisten 

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet de activiteit aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 
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• Het project is beschreven in een projectplan waarin in ieder geval is opgenomen: 

o een beschrijving van de uit te voeren activiteiten. 

o op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf. 

o hoe het project bijdraagt aan de criteria in artikel 10 hieronder. 

o een planning van de uitvoering van het project. 

o een sluitende en realistische begroting en dekkingsplan. 

o een communicatieplan. 

• Het project moet uitdagend, en realistisch en uitvoerbaar zijn. 

• Het project wordt uitgevoerd in de gemeente West Betuwe en de regio. 

• Het project is aantoonbaar gericht op het versnellen van de duurzame ontwikkeling. 

• Het project heeft een blijvend effect op de duurzame ontwikkeling. 

• Het project is erop gericht resultaten en lessen uit het project te delen met derden; dit is 

beschreven in een communicatieplan. 

• Het project komt de gemeenschap ten goede. 

 

6. Gedekte kosten 

De bijdrage uit het DFB dekt kosten waarvoor geen andere middelen te krijgen zijn (tot max. 100% 

van de kosten). Kosten voor algemeen economisch beschikbare goederen (b.v. zonnepanelen, 

rendabele isolatie) komen dus niet in aanmerking; daar zijn de gebruikelijke financieringsvormen 

voor (lening bij bank, soms ook subsidie van de overheid).  

7. Vereisten aanvraag  

De aanvraag moet worden ingediend met het aanvraagformulier. Dat moet vóór 24 juni 2022 

ontvangen zijn op de website www.betuwewind.nl/duurzaamheidsfonds.  

8. Fondsbudget 

Het budget voor deze regeling is in 2022 € 600.000,-. Het budget wordt globaal verdeeld voor 2/3 

aan energieprojecten en voor 1/3 aan projecten op het gebied van natuur, landschap en 

biodiversiteit. 

9. Hoogte van de bijdrage 

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moeten projecten minimaal een bijdrage uit het DFB 

nodig hebben van € 10.000,-. Dit moet blijken uit de begroting. Het is mogelijk om in een 

gezamenlijke aanvraag meerdere kleine projecten te bundelen, bijvoorbeeld dat 10 projecten met 

een tekort van € 1.500 gezamenlijk een aanvraag doen voor € 15.000. 

De maximale bijdrage per project is voor 2022 € 100.000. 

10. Verdeelcriteria 

Als alle aanvragen, die voldoen aan de vereisten (artikel 5), meer geld vragen dan beschikbaar is, 

maakt het DFB een rangschikking voor de verdeling van de bijdragen om te bepalen welke projecten 

het beste bijdragen aan de doelstelling. Het beschikbare budget wordt dan besteed aan de projecten 

die het hoogste staan in de rangschikking. Daarbij wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld:  

 

http://www.betuwewind.nl/duurzaamheidsfonds
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• Het aantal mensen dat direct profiteert van het effect van het project. Hierbij kun je denken 

aan een gemeenschapsproject, waarbij bijvoorbeeld alle voetbalverenigingen in de 

gemeente een grote besparing realiseren.  

• De mate van innovatie.  

• Is het een voorbeeldproject, dat navolging op grote schaal kan krijgen als het slaagt.  

• Bevordert het een duurzame leefwijze, zoals met educatie. 

Voor energieprojecten gelden aanvullend de volgende criteria: 

• De CO2-reductie die het project rechtstreeks realiseert.  

• Het volgen van de verduurzamingsstappen (trias energetica): eerst energie besparen, de 

(resterende) energievraag duurzaam opwekken, dan zo efficiënt mogelijk voorzien in de 

(eventueel resterende) vraag naar energie. 

 

Voor projecten op het gebied van natuur, landschap en biodiversiteit gelden aanvullend de volgende 

criteria: 

• Het vergroten en/of verbinden en/of verbeteren van bestaande leefgebieden voor planten 

en dieren en/of het realiseren van nieuwe leefgebieden. 

• Het bevorderen van omstandigheden in of nabij natuurgebieden om biodiversiteit te 

verhogen. 

• Het verbeteren van het landschap door het terugbrengen van verdwenen elementen, herstel 

van beschadigde elementen of het realiseren van passende nieuwe elementen. 

• Het natuurlijker produceren van voedsel. 

 

11. Uitvoeringsovereenkomst 

Met projecten die een bijdrage krijgen, sluit het bestuur van Betuwewind op advies van het DFB een 

uitvoeringsovereenkomst. Daarin staat wat de bijdrage van het fonds is en welke tegenprestatie van 

het project daar tegenover moet staan. Die tegenprestatie heeft betrekking op het delen van 

informatie, communicatie en uitvoeringstermijn. Concreet: 

• Projecten die een bijdrage uit het DFB ontvangen moeten als tegenprestatie informatie over 

het project beschikbaar stellen. Betuwewind krijgt (in principe) het recht over kennis en 

resultaten die in het project zijn opgedaan te communiceren.  Het DFB zal deze kennis 

beschikbaar stellen aan iedereen die daarmee aan de slag wil (principe van open source). 

• Ook moeten de projecten over het project communiceren, opdat derden kunnen leren van 

de opgedane ervaringen. Voor zover van toepassing moet de communicatie zowel gericht 

zijn op gelijksoortige partijen (deskundigen) om navolging te bevorderen, als voor de brede 

bevolking over de ontwikkelingen die de projecten voor de streek met zich brengen. In de 

communicatie opnemen dat het project mede mogelijk is gemaakt door het DFB. 

• Het project moet binnen een half jaar na de toezegging van de bijdrage starten, en na 2 jaar 

aantoonbaar zijn afgerond.  

• Mocht op enig moment blijken dat de uitvoering van het project (zoals beschreven in het 

projectplan) niet mogelijk is, dan moet de aanvrager direct contact opnemen met de 

adviescommissie . 
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12. Eindverslag 

Na afloop van het project maakt de aanvrager een kort verslag van het project, met daarin in ieder 

geval het bereikte resultaat en de inzet van de beschikbare middelen afgezet tegen de begroting; 

vergezeld van de betalingsbewijzen. Daarnaast stelt de aanvrager video en/of fotomateriaal 

beschikbaar. 

13. Voorschot en betaling 

Tot een bijdrage van € 15.000 wordt het hele bedrag bij aanvang van het project overgemaakt.        

Bij een grotere bijdrage wordt de bijdrage in fasen overgemaakt, afhankelijk van de benodigde 

financiële ruimte die uit de begroting blijkt. Voorafgaand aan een volgende bijdrage moet er een 

voortgangsverslag worden ingediend waaruit blijkt dat de uitvoering van het project op schema ligt 

om een nieuwe bijdrage te ontvangen.  


