
   

 

 

 

 

 

 

   FUNCTIEPROFIEL 
 
 
   Stichting Omgevingsfonds Windpark Fryslân 

   Voorzitter en leden bestuur (5 posities) 
 
   Regionale betrokkenheid, maatschappelijk belangrijk 

 
 
Werkgebied:  Sudwest Fryslân   
 

 
1. STICHTING OMGEVINGSFONDS WINDPARK FRYSLÂN 
 
Het Windpark Fryslân wordt op dit moment gerealiseerd in het Friese deel van het IJsselmeer, ter 
hoogte van Breezanddijk. Dit windpark zal bestaan uit 89 windturbines met een totaal vermogen van 
383MW. 
 
Windpark Fryslân wordt door Bouwconsortium Zuiderzeewind gebouwd. Het is wereldwijd het 
grootste windpark dat in een binnenwater wordt gebouwd. Windpark Fryslân levert voldoende 
energie voor ongeveer 500.000 huishoudens. In 2021 is het windpark operationeel. 
 
Het Omgevingsfonds 
 
Twintig jaar lang stort Windpark Fryslân elk jaar € 720.000 in het Omgevingsfonds. Het geld is 
bedoeld voor lokale projecten langs de kust van het IJsselmeer. Inwoners, bedrijven en overheden in 
de regio kunnen ideeën aandragen. Op dit moment is het Omgevingsfonds nog in oprichting. Het is 
daarom nog niet mogelijk om ideeën in te dienen. 
 
Voor het beheer van de omgevingsbijdrage wordt de Stichting Omgevingsfonds Windpark Fryslân 
opgericht. Deze stichting van en voor de regio krijgt een onafhankelijk bestuur dat geadviseerd wordt 
door een adviesraad waarin de verenigingen van plaatselijk belang, ondernemersverenigingen en 
maatschappelijke organisaties uit het werkveld samen werken voor een doelmatige besteding van de 
omgevingsbijdrage van het Windpark. 
 
Doel 
Het Omgevingsfonds heeft als doel: “Het ondersteunen van het verduurzamen, verbinden, 
verbeteren, vernieuwen en promoten van natuur, bewoners, toerisme, recreatie en cultuur & 
erfgoed bij het IJsselmeer en de IJsselmeerkust in het werkgebied van de gemeente Súdwest-
Fryslân.” 
 
Ambities 
Het omgevingsfonds richt haar aandacht voor 2020-2022 in hoofdzaak op drie ambities: 

1. Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de 
IJsselmeerdijk. 

2. Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van 
toerisme en recreatie. 



   

 

 

 

 

 

 

3. Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en 
recreatie. 

 
Welke projecten komen in aanmerking? 
Programma’s en projecten die tot de overheidstaken behoren, komen niet voor ondersteuning in 
aanmerking. Wel kan er samenhang zijn van de door de Stichting ondersteunde initiatieven met deze 
overheidstaken. In dat geval zal de eigen rol van de bijdrage uit het omgevingsfonds herkenbaar 
moeten zijn en onder regie van de omgeving zelf worden uitgevoerd. 
 
Structuur en opbouw van de organisatie 
 
Adviesraad 
De verenigingen van plaatselijk belang en de ondernemersverenigingen binnen de begrenzing van 
het gebied zijn samen met It Fryske Gea en het Koninklijke Nederlandse Watersportverbond lid van 
de Adviesraad van de stichting. Deze Adviesraad geeft, in een vaste stemverhouding, een 
zwaarwegend advies over het toekennen van de middelen uit het Omgevingsfonds aan het Bestuur 
van de Stichting. 
 
Bestuur 
Het Bestuur is onafhankelijk en wordt geadviseerd door de Adviesraad. Deze onafhankelijkheid wordt 
geborgd door de statuten van de stichting. Het Bestuur besluit over de aanwending van de 
omgevingsbijdrage. De Adviesraad geeft een zwaarwegend advies. 
 
Raad van Toezicht 
De gemeente Súdwest-Fryslân, het Windpark Fryslân en de Adviesraad benoemen ieder een lid van 
de Raad van Toezicht. De RvT heeft uitsluitend een rol in het bewaken van ‘good governance’ van het 
omgevingsfonds voor de besteding van de omgevingsbijdrage binnen de doelstelling.  
 
De kosten van de organisatie worden zo laag mogelijk gehouden, zodat zo veel mogelijk geld kan 
worden besteed aan de projecten in de regio. 
 
Naar de website: https://www.windparkfryslan.nl/fryslan/omgevingsfonds 
 

 

https://www.windparkfryslan.nl/fryslan/omgevingsfonds


   

 

 

 

 

 

 

2.  HET BESTUUR 
 
De Stichting moet nog worden opgericht. Dit zal de eerste taak van de Raad van Toezicht zijn. Daarna 
en daarnaast zal de Raad van Toezicht het Bestuur vormen en installeren. 
 
Het bestuur bestaat uit (tenminste) vijf leden, inclusief de voorzitter. Binnen het Bestuur zijn 
verschillende portefeuilles/ aandachtsgebieden belegd, zoals  de voorzitter, de secretaris, projecten, 
financiën, pr/communicatie en office support. 
 
Het Bestuur vergadert minimaal vijf keer jaar, of zoveel vaker als het Bestuur het wenselijk of 
noodzakelijk vindt. Van deze vergaderingen is er minimaal één vergadering met de Raad van Toezicht 
en één vergadering met de Adviesraad. Het Bestuur kan onderscheid maken in opiniërende en 
besluitvormende vergaderingen. 
 
Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn één keer herbenoembaar. Het 
Bestuur stelt zelf een rooster van aftreden vast. Hierbij speelt continuïteit en behoud van kwaliteit 
een belangrijke rol. 
 
Het Bestuur streeft bij haar samenstelling naar diversiteit in de breedste zin des woords. 
 
 
3.      TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden 
 

 Besturen van de Stichting, onder Governance toezicht van het Raad van Toezicht 

 Inrichten en opzetten van de organisatie en de structuren; aanstellen kwartiermaker 

 Support organiseren 

 Vaststellen van het huishoudelijk reglement 

 Afspraken maken over de beschikbare middelen en faciliteiten 

 Samen met de Adviesraad een begroting opstellen 

 Opstellen en actueel houden van het beleidsplan 

 Samen met de Adviesraad opstellen van het meerjarenprogramma, dat door het Bestuur wordt 

vastgesteld 

 Beheer van het vermogen van het Stichting 

 Beoordelen van aanvragen voor grote, meerjarige projecten en programma’s en de toewijzing 

van de budgetten. De Adviesraad heeft hierin een sterk adviserende rol 
 
 
Aanvullende taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter 
 

 Periodiek overleg met de voorzitter van de Adviesraad 

 Periodiek overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht 

 Vaststellen van de agenda en voorzitten van de vergaderingen 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

4. PROFIEL 
 

 Bestuurlijke ervaring 

 Bekendheid met de regio 

 Breed netwerk 

 Kennis en ervaring op het gebied van grotere, meerjarige projecten en programma’s 

 Tenminste één van de deskundigheden; 

o Financiën/ subsidies 

o Juridisch/governance 

o Projecten 

o Pr/communicaties 

 
Voor de rol van de voorzitter geldt dat, aanvullende op de bovenstaande punten, iemand wordt 
gezocht met daadkracht. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Netwerker  

 Sociaal  

 Creatief  

 Onafhankelijk  

 Verbindend  

 Helicopterview 

 Analytisch  

 Zakelijk inzicht 
 
 
6.     TIJDSBESLAG EN VERGOEDING 
 
Het Bestuur zal in het begin frequenter bij elkaar komen c.q. vergaderen. Daarna zal het reguliere 
vergaderschema gelden, waarbij men moet rekenen op vier keer per jaar. Leden van het Bestuur 
ontvangen een vergoeding voor de gemaakte kosten. 
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Mark Olman 
06-27507384 
 


