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1. Inleiding 

De stichting Gebiedsfonds Oostermoer is op 18 maart 2022 opgericht omdat er een groot windpark is 

gerealiseerd. Dit gebiedsfonds richt zich op het grondgebied van de dorpen Gieterveen, Nieuwediep, 

Gasselternijveenschemond en Gasselternijveen. 

Het is een fonds voor gebiedsversterking, sociale cohesie en duurzaamheid. 

Bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties binnen dit gebied kunnen initiatieven indienen 

die voor (gedeeltelijke) financiering in aanmerking kunnen komen. Dit zijn projecten die een bijdrage 

leveren aan de versterking van sociale cohesie, verbetering van natuur, landschap, milieu en 

verduurzaming.     

 

2. Termijn beleidsplan 

Dit beleidsplan geldt voor de komende drie jaar van 2022-2025.  

      

3. Doelstelling van Stichting gebiedsfonds  

1. De stichting heeft als doel alles te doen ter verbetering van de leefbaarheid van het gebied waar 

het windpark Oostermoer wordt geëxploiteerd. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 - het stimuleren van de uitvoering van projecten door deze van een financiële bijdrage te 

voorzien. 

3. De financiële bijdragen zijn bedoeld voor projecten in het Oostermoergebied. En voor een meer 

evenredige lusten- en lastenverdeling voor bewoners in het gebied waar het Windpark 

Oostermoer wordt geëxploiteerd. 

4. De projecten moeten een bijdrage leveren aan: 

 i. -- de leefomgeving en infrastructuur  

 ii. -- de sociale cohesie in het gebied,  

 iii. -- de kwaliteit van het landschap  

 iv. -- de biodiversiteit 

 v. -- de duurzaamheid in brede zin. 

5. Er is geen winstoogmerk 

 

3. Vermogen 

 Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: 

 a. de middelen die voor de doelen van het gebiedsfonds beschikbaar worden gesteld door het 

Windpark Oostermoer en de subsidie van de gemeente Aa en Hunze (inclusief de door de 

Provincie Drenthe en het ministerie van Economisch Zaken en Klimaat beschikbaar gestelde 

middelen voor het Gebiedsfonds Oostermoer); 

 b. alle andere verkrijgingen en baten.  
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 Voor de komende 10 jaar is een miljoen achthonderd zeventig duizend euro (€ 1.870.000,00) 

vanuit de Provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze beschikbaar. 

 Daarnaast wordt voor de komende vijftien (15) jaar vijftig eurocent (€ 0,50) per Mwh vanuit het 

Windpark Oostermoer beschikbaar gesteld. 

 

4. beheer en besteding van vermogen 

Stichting gebiedsfonds Oostermoer heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van 

het vermogen en de besteding van het vermogen.    

Hiervoor zijn drie verschillende regelingen: 

a. uitvoeringsregeling projecten  

b. insluitingsregeling omwonenden  

c. burenregeling omwonenden   

De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken.  

Vergoeding: 

Aan de bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht kan maximaal de jaarlijkse 

vrijwilligersvergoeding worden toegekend. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door de 

Raad van Toezicht op voorstel van het bestuur.  

 

5.  bestuur 

Het bestuur van stichting gebiedsfonds Oostermoer bestaat uit vijf bestuursleden, te weten: een 

voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene bestuursleden. Daarnaast heeft 

het bestuur een secretaresse/notulist. 

Voorzitter:  de heer M. Maris 

Secretaris: de heer K. Waterreus 

Penningmeester:  mevrouw G. Sanders-van der Oord 

Algemeen bestuurslid: de heer P. Bruggeman 

Algemeen bestuurslid:  de heer K. Roelfsema 

Secretaresse/notulist: mevrouw L. op 't Ende. 

Vergaderen: 

Het bestuur komt minimaal één keer per kwartaal samen voor een bestuursvergadering. Van de 

bestuursvergaderingen worden notulen opgemaakt. 

Twee maal per kalenderjaar in maart en september beoordeeld het bestuurder de ingediende 

projecten. 
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financiën: 

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn: 

1. Jaarlijks een begroting opstellen  

2. jaarlijks een verantwoording opstellen voor de Raad van Toezicht     

2. beheren van de gelden 

3. besteden van de gelden ten behoeve van de ingediende projecten 

4. jaarlijks uitbetalen insluitingsregeling en burenregeling      

 

6.  Raad van toezicht 

https://gebiedsfondsoostermoer.nl/basisgegevens/De raad van toezicht bestaat uit drie leden. Deze 

leden zijn benoemd op voordracht van de gemeente Aa en Hunze, De provincie Drenthe en de 

dorpen binnen het gebiedsfonds Oostermoer. 

De leden van de Raad van Toezicht zijn: 

de heer H. Haerkens 

de heer D. Strijker 

de heer R. Rietveld 

De Raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren en het uitvoeren van het beleid van de 

stichting. 


