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2. Notulen 14 juli 2020

• Algemeen:  update planvorming
• Aankondiging crowdfunding voor 

maken plan:  € 5.000 binnen een 
week gehaald!

• Actie:  Bestuurder Peter Pothoven



3. Vaststellen jaarrekening 2018 - 2019





3. Balans dd 1/1/2020



4. UPDATE VOORBEREIDING PLAN



Proces & vervolgstappen

We are here!



4. Update voorbereiding plan
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4. Update voorbereiding plan



4. Update voorbereiding plan



Update bewonersparticipatie

§ In het voorjaar vijf bijeenkomsten georganiseerd:
§ Eén voor elk deelgebied
§ Over ontwerp zonnepark
§ Over Gebiedsfonds

§ Drie groepen bewoners:
§ Grootste groep: wil passief geïnformeerd worden
§ Kleine groep: wil meedenken en –ontwerpen
§ Kleine groep: al bezig met advocaten



5. SAMENWERKING COÖPS



Samenwerking coöps

§ Powered by

§ Ieder 50% aandeelhouder

Ondersteuning

In proces en product

Bijdrage aan Utrechtse

energietransitie



6. KRAPPE BEURS



Meeprofiteren door mensen met krappe beurs: waarom?

§ Voordat gemeente hiermee kwam hadden we hier 

zelf al ideeën over

§ College heeft idee van SP overgenomen in 

Uitnodigingskader

§ We zijn vrij om in te vullen hoe we dit doen



Krappe beurs: ideeën rond huurders

§ Stroom met korting leveren aan woningcorporaties 
voor liften en verlichting zodat huurders lagere 
servicekosten krijgen

§ Zonnepanelen aanleggen op corporatiewoningen om 
stroom voor liften en verlichting op te wekken, zodat 
huurders lagere servicekosten krijgen



Krappe beurs: ideeën energiecoaching

§ Opleiden van (werkloze) mensen tot energiecoach, 

eventueel met Energie-U

§ Jaarlijkse gift doen aan Energiebank Nederland of 

Energie-U voor energiecoachingstrajecten

§ Vrijwilligers van SchuldHulpMaatje opleiden tot 

energiebesparingsdeskundige



Krappe beurs: ideeën garantstelling

§ Geld als duurzaamheidslening aan particulieren 

verstrekken

§ Garant staan voor duurzaamheidsleningen die 

(oudere) huiseigenaren bij de bank afsluiten



Krappe beurs: ideeën garantstelling

§ Geld als duurzaamheidslening aan particulieren 

verstrekken

§ Garant staan voor duurzaamheidsleningen die 

(oudere) huiseigenaren bij de bank afsluiten



POLL

“We moeten mensen met een krappe beurs laten meeprofiteren door:
0 Energiekosten huurders te verlagen

0 Energiecoaches op te leiden
0 Garant te staan voor duurzaamheidsleningen”



6. Krappe beurs

Stadskantoor01!



7. FINANCIERING VOLGENDE FASE



Hoeveel geld is er nodig? 

Voorbeeld :  4 Windmolens en 100 ha Zonneveld

4 windmolen van 5 MW 31 mio
100 MW zon 101 mio

Totaal 132 mio

Bank financiering 80% 104 mio
Eigen vermogen 20% 28 mio

Deel Rijne Energie 25% 6,5 mio

Waarvan Ontwikkelkosten 500.000

En bij ‘Financial Close’ 6.000.000

Ontwikkelkosten
1. 75.000  > risico bonus ( 20%)
2. 125.000 > risico bonus ( 15%)
3. 300.000 > risico bonus ( 10%)

Vergunningen etc toegekend: “Financial Close”
6 miljoen met 3 tot 6% rendement

Getallen indicatief



§ Twee fases voor ophalen geld:

1. Geld voor ontwikkelkosten, hoog risico want project kan uiteindelijk niet door gaan -> 
pre participatie ( zie volgende slide)

2. Geld voor de bouw, lager risico, want alleen geld storten indien project door gaat -> 
participatie bedrag

§ Leden die bijdragen aan het ontwikkelkapitaal krijgen een extra risico vergoeding die later 
wordt omgezet in participatie

§ Ophalen in 3 tranches waarbij elke tranche minder risico heeft

§ Verwacht rendement op participatie tussen 3 en 6 % ( dit hangt oa af van de verhouding wind 
en zon, subsidie etc)

§ Leden kunnen elk jaar vragen hun participatie terug gestort te krijgen ( voorwaarde is wel
voldoende inkomsten in RE ), maar daarna ook geen dividend meer

Participatie en preparticipatie
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Structuur van participatie



Project BV 
Zon

Coöperatie
Rijne
Energie

Project BV 
Wind

Lid 1 Lid 2 Lid 3 Lid …n 

€ dividend

Ontvangst dividend leden op basis van participatie

€ dividend€ dividend€ dividend€ dividend

€ dividend
Bank Bank

€ rente
€ rente

Andere
Bestemming ?

% ? inkomsten

Hoe vloeit rendement terug naar leden
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Jaar 1 Jaar 2 Jaar x Jaar y

In de loop van de tijd minder geld naar de bank, meer naar de leden
Optie om gedeelte van de inkomsten te herinvesteren

?

Indicatie gemiddeld rendement inleg € 6.000 3,5% 6,5%

Jaar 1-15: Jaarlijks ontvangsten 15 x € 212 = € 3.180 15 x €393 = € 5.895

Jaar 16-20: Jaarlijkse ontvangsten 5 x €1.422 = 7.110 5 x € 1.603 = € 8.015

Totaal in € over 20 jaar € 10.290 € 13.910

Geldstroom in de tijd



8. RONDVRAAG



SAMEN GAAN 
WE HET MAKEN

PROOST


