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1. STICHTING WINDFONDSEN DRONTEN 
 

Nieuwe windparken 
In de gemeente Dronten komen twee nieuwe windparken: Windplan Groen en Windplanblauw. De 
windmolens die er nu al staan gaan grotendeels weg en er komen nieuwe voor in de plaats. Er zullen 
straks minder molens zijn, maar ze zijn wel hoger en leveren meer energie op. Inwoners kunnen 
meeprofiteren van de windparken. Vanaf het moment dat de nieuwe turbines er staan, storten de 
eigenaren elk jaar een deel van de opbrengst van de windenergie in een fonds. Het geld is bedoeld 
voor projecten die de samenleving versterken.  

 
Stichting Windfondsen Dronten 
Beide fondsen worden ondergebracht in één stichting, de Stichting Windfondsen Dronten. De 
stichting, formeel op te richten medio 2022, wordt verantwoordelijk voor het beheren van het geld uit 
de fondsen en bepaalt ook hoe het geld wordt besteed binnen de daarvoor vastgestelde kaders. 
Afgesproken is dat het daarbij gaat om maatregelen en projecten die bijdragen aan de leefbaarheid, 
leefomgeving of het landschap van bewoners in het projectgebied of aanliggende woonkernen. Ook 
mag het gaan om het realiseren van klimaatdoelstellingen en energietransitie. 
 
Inrichting 
De stichting krijgt vier organen, te weten een bestuur, adviesraden, een compacte 
uitvoeringsorganisatie en een Raad van Toezicht. Onlangs is een Raad van Toezicht benoemd door het 
college van B&W van de gemeente Dronten. Het bestuur zal bestaan uit inwoners en een externe 
voorzitter. De werving van het bestuur is onlangs opgestart.  
 
2.  BESTUUR 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor: 

 De financiën (opstellen jaarplan en begroting, beheer, uitbetalen, registeren, controleren, etc.) 

 De beoordeling van de aanvragen en het nemen van besluiten over toekenning met inachtneming 
van de statuten, kaders, voorwaarden en selectiecriteria zoals vastgesteld 

 Afstemming met de adviesraden 

 Het aanstellen en aansturen van de uitvoeringsorganisatie 

 Een jaarlijkse evaluatie 

 Het bestuur legt verantwoording af aan de RvT 
 



   

 

 

 

 

 

 

 
Opbouwfase 
In de opbouwfase heeft de bestuursvoorzitter/ het eerste bestuur de taak om op zeer korte 
termijn statuten op te stellen en in afstemming met de gemeente, de Stichting op te richten. Ook 
zal er een medewerker worden aangesteld en een aanpak worden gemaakt voor het eerste jaar 
dat de Stichting operationeel is. Meer informatie over de werkzaamheden in de opbouwfase is te 
vinden in Beleidsplan-Windfondsen.pdf - Gemeente Dronten. 

 
 
3.  BESTUURSVOORZITTER 
 
U bent boegbeeld van Stichting Windfondsen Dronten en bent in staat onafhankelijk en onpartijdig te 
functioneren in samenspel met de overige bestuursleden en de omgeving. U beschikt over ruime 
ervaring met het inrichten en besturen van een organisatie en heeft kennis op het gebied van grotere, 
meerjarige projecten en programma’s.  Als voorzitter organiseert u periodiek overleg met de 
adviesraden, met de Raad van Toezicht, stelt u agenda’s vast en zit u vergaderingen voor. U heeft 
affiniteit met een plattelandsregio, maar u bent niet woonachtig in Dronten. U draagt duurzaamheid 
een warm hart toe, bent maatschappelijk betrokken en staat boven de partijen. 
 
Competenties en persoonlijke kwaliteiten 

 Netwerker 

 Onafhankelijk 

 Verbindend 

 Communicator 

 Analytisch 

 Helicopterview 

 Politiek bestuurlijk sensitief 

 

 
5. TIJDSBESLAG EN BENOEMING 
 
U moet rekening houden met een tijdsbesteding van circa 8 uur per maand. Er geldt een jaarlijkse 
vergoeding. In het eerste jaar zal de tijdsbesteding meer zijn, naar verwachting 16 uur per maand, 
waarvoor een extra vergoeding beschikbaar zal zijn. De benoeming is voor een periode van vier jaar 
met optie op verlenging van eenzelfde termijn  
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Marion Dijksterhuis 
Senior consultant BeljonWesterterp 
06-22603850 
 

https://openpdc.dronten.nl/wp-content/uploads/2021/08/Beleidsplan-Windfondsen.pdf

