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Voorwoord 

Als we nu niet zelf projecten gaan realiseren zijn we de regie kwijt… 

 

Met het ondertekenen van het akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord heeft 

Nederland zich gecommitteerd aan harde doelstellingen voor het lokaal opwekken van duurzame 

energie. Deze doelstellingen (in 2050 moet alle energie duurzaam opgewekt worden) zijn 

doorvertaald naar de regio’s. Het komt er grofweg op neer dat alle windparken op zee 

aangewend worden om de energie in de Randstad grotendeels te verduurzamen en alle landelijke 

gebieden hun eigen verbruik duurzaam moeten gaan opwekken. 

 

Wij merken dat er een groot gat is tussen de vrijblijvende gedachten van inwoners van de 

gemeente Hellendoorn over de energietransitie en de bindende afspraken die hier inmiddels op 

mondiaal niveau (Parijs), landelijk niveau (Energieakkoord) en regionaal niveau (RES) over 

gemaakt zijn. Als initiatiefnemer voor de opwekking van lokale duurzame energie is het erg 

belangrijk om samen met de gemeente de bevolking uit te leggen dat als wij niet snel zelf 

coöperatieve projecten oppakken de gemeente en provincie waarschijnlijk (al dan niet met 

commerciële projectontwikkelaars) plekken gaat aanwijzen en projecten realiseren. Dit moeten we 

niet willen, laten we zelf de regie houden! 

 

Maar wie is nu eigenlijk die initiatiefnemer? Voorheen waren dat met name commerciële 

projectontwikkelaars die samen met ons als Reggestroom als de lokale coöperatie binnen de 

gemeente Hellendoorn projecten probeerden te realiseren. Dit is om verschillende redenen 

onvoldoende gelukt. Vanaf eind 2020 waait er met een nieuw bestuur ook een nieuwe wind. Met 

een meer coöperatieve insteek en een meer gebiedsgerichte aanpak. Vandaar ook onze nieuwe 

naam om te benadrukken dat we er zijn voor onze inwoners: Noaber &Co.  

 

We hebben lessen getrokken uit het verleden. Het trekken aan coöperatieve projecten die lokaal 

niet gedragen worden heeft geen enkele zin. De nieuwe rol van Noaber &Co is dan ook die van 

facilitator en niet die van initiator. Als er een initiatief ontstaat bij een particulier, een ondernemer, 

een vereniging, een buurt of lokaal belang dan bieden wij vrijblijvend onze diensten aan. Als jij / 

jullie je project aanmelden houdt jij / houden jullie bij voorkeur ook het opdrachtgeverschap. 

 

Wij ondersteunen bij het ontwikkelen en kunnen in een latere fase desgewenst zorgen voor de 

exploitatie en het beheer. Uitgangspunt is dat er bij voorkeur 100% maar minimaal voor 50% 

coöperatief ontwikkeld wordt. Het percentage is het aandeel dat de omgeving in het project kan 

participeren. Wij staan een zo coöperatief mogelijke aanpak voor, waarbij niet alleen de lasten 

maar ook de lusten maximaal bij de bevolking / ondernemers / verenigingen van / uit de 

gemeente Hellendoorn terechtkomen. 
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Na het stappenplan zonnepanelen op het dak van je bedrijf, vereniging of VVE is dit het tweede 

document waarin we onze nieuwe filosofie hebben neergelegd. In hoofdstuk 1 en de bijlagen 

presenteren wij een menukaart met bijhorend stappenplan op basis waarvan wij een 

opdrachtgever helpen om een grootschalige opwekinstallatie te ontwikkelen met behulp van de 

SDE subsidie. Dit kan een zonneveld zijn of één of meerdere windturbines.  

 

In hoofdstuk 2 presenteren wij onze visie hoe wij grootschalige opwekking binnen onze 

gemeente zouden willen organiseren.  

 

In de nabije toekomst willen we ook acties bedenken om zonnepanelen op huur- en 

koopwoningen grootschalig te stimuleren. En een menukaart en een gebiedsgerichte aanpak 

presenteren voor het ontwikkelen van duurzame energieprojecten op basis van de 

postcoderoosregeling (PCR).  

 

De verwachting is dat we richting 2050 alle vormen van duurzame opwekking nodig hebben om 

onze energieopgave te halen. Dat kan met een individuele commerciële invulling of we kunnen 

juist samen optrekken en daarmee de saamhorigheid van onze gemeenschap versterken. Wij 

hebben onze keuze al gemaakt. Jij ook? 

 

Wij wensen je veel leesplezier! 

 

Namens het bestuur van Noaber &Co, 

 

Edwin Bronts 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een speciaal woord van dank voor ‘Burgers Geven Energie’ In dit stappenplan is dankbaar gebruik 

gemaakt van bestaande teksten uit het ‘Regionaal handboek voor de opwekking van duurzame 

energie’ dat door hen is samengesteld.   

http://www.noaber.co/
https://noaber.co/portfolio-items/zonnedaken/
https://burgersgevenenergie.nl/
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1 Hoe realiseer je grootschalige opwekking? 

 

Bij het ontwikkelen en realiseren van een energieproject komt nogal wat kijken. Zeker als het gaat 

om grootschalige opwekking. Een investering beslaat vaak miljoenen euro’s. In de bijlage van dit 

document hebben we het realiseren van grootschalige opwekking van energie uitgewerkt in een 

stappenplan met 5 fasen. Per fase vinden verschillende werkzaamheden plaats.  

 

Deze werkzaamheden kunnen voor vrijwilligers of ondernemers best ingewikkeld, tijdrovend of 

risicovol zijn. Zeker gezien de omvang van de projecten en de bedragen die er in omgaan. Wij 

hebben een netwerk van specialisten om ons heen verzameld waardoor je sneller en effectiever 

kunt opereren. Zij kennen installatiebedrijven, weten de weg bij de gemeente en de provincie, 

weten welke subsidies je kan toepassen en hoe je het project het beste kan financieren. 

Desgewenst helpen wij ook bij het opvragen van offertes, het begeleiden van de bouw of de 

exploitatie van de installatie.    

1.1 De stappen naar een duurzamer Hellendoorn 

1. Op basis van dit document kan je een keuze maken of je het project zelf gaat oppakken 

en uitvoeren of ons wil inschakelen. 

 

2. Na een eerste kennismakingsgesprek maak je als opdrachtgever een keuze hoe je ons wil 

inzetten. Wij begeleiden het project of ontzorgen volledig.  

 

3. Jouw keuze als opdrachtgever en de benodigde tijdsinvestering en kosten leggen we vast 

in een heldere offerte. De tijd die nodig is hangt samen met de omvang en complexiteit 

van het project.  

 

4. Als je het als opdrachtgever eens bent met de offerte teken je deze voor akkoord. De 

investering om ons in te schakelen verdien je later terug.  

 

5. Samen gaan we de benodigde stappen uit de menukaart zetten. Met een duurzamer 

Hellendoorn als mooi eindresultaat!  

1.2 De menukaart grootschalige opwekking van Noaber &Co 

Je kan bij ons kiezen of, en zo ja hoe en in welke fase en per activiteiten per fase je met ons wil 

samenwerken. Nieuwsgierig geworden? Bekijk snel onze menukaart op de volgende twee 

pagina’s! 
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Proces 

Fase 1 

 

 

Haalbaarheid 

Fase 2 

 

Ruimtelijke 

procedures 

Fase 3 

 

 

Financiering 

Fase 4 

 

 

Bouw 

Fase 5 

 

Monitoring & 

Beheer 

Werkgroep  

Uitgegaan wordt van 

een startende groep 

die de processen 

voorbereid. . 

De groep blijft de 

processen aanjagen en 

volgen.  

De groep blijft de 

processen aanjagen en 

volgen. 

Bouw volgen, 

kijkmomenten 

organiseren, feest 

bij oplevering. 

Bepalen rol 

regiegroep 

/werkgroep 

Grondlocatie 

Quickscan. 

In gesprek met  

grondeigenaar. 

Intentieovereenkomst 

grond-/gebruik-

/koopcontract.  

   

Definitief grond-/ gebruik-

/koopcontract. 

MER-rapportage of 

ruimtelijke onderbouwing. 

Aanpassing 

bestemmingsplan en 

omgevingsvergunning 

aanvragen. 

Informeren en afstemmen 

met eigenaar.  

Informeren en 

afstemmen met 

eigenaar. 

Informeren en 

afstemmen met 

eigenaar. 

Ledenwerving  

Burgers in de regio 

informeren en 

betrekken bij het 

proces. Uitwerken 

campagne. 

Burgers in de regio 

informeren en betrekken 

bij het proces. Start 

campagne. 

Proces tot bouw- en 

investeringsbesluit 

voorbereiden, blijven 

informeren en betrekken. 

Bouw volgen. 

Feestje vieren bij 

oplevering! 

Regelmatige 

updates, 

informatie 

voortgang en 

opbrengsten 

(rendementen). 

Leden 

besluitvorming & 

communicatie 

Bekendheid 

genereren voor 

project. 

Informeren over 

projectaanpak (SDE, 

proces, plan van 

aanpak). 

Besluiten coöperatie 

en project  

Informeren over 

voortgang, betrekken bij 

inrichting/keuzes. 

Voorbereiden propositie 

voor participatie 

(participatieplan en 

participatie-reglement). 

Participatieplan 

goedkeuren op ALV. 

Informatiedocument en 

melding AFM. 

Definitieve informatie- 

brochure maken. 

Go/No Go besluit + wel of 

niet investeren (ALV-

besluit) 

Inschrijving en inleg 

participaties (eigen 

vermogen). 

Betrekken bij 

realisatie. 

Zorgen dat 

administratie goed 

geregeld is. 

Blijvend 

informeren. 

Rendement 

uitkering. Blijvend 

informeren. 

Administratie 

coöperatie 

Administratie kan nog 

in Excel en mail. 

CRM-systeem kiezen en 

inschrijfproces 

voorbereiden. 

CRM-systeem in gebruik. 

CRM-systeem in 

gebruik en 

beheren. 

 

Omgeving 

 

Informeren over 

project, verkennen 

standpunten en 

belangen en goed 

documenteren. 

Informeren over project, 

ophalen input, verkennen 

samenwerking en 

wensen. 

Informeren over 

voortgang, samenwerking 

inrichten indien mogelijk, 

in gesprek blijven. 

Informeren over 

en betrekken bij 

bouw en 

oplevering. 

Blijvend 

informeren over 

voortgang/ 

bijzonderheden. 

Politiek en 

belang-

hebbenden 

Informeren over 

project, verkennen 

standpunten en 

belangen. 

   

Informeren over project, 

ophalen input, verkennen 

samenwerking en 

wensen. 

Informeren over 

voortgang. 

Informeren over 

en betrekken bij 

bouw en 

oplevering. 

Blijvend 

informeren over 

voortgang/ 

bijzonderheden. 
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Proces 

Fase 1 

 

 

Haalbaarheid 

Fase 2 

 

Ruimtelijke 

procedures 

Fase 3 

 

 

Financiering 

Fase 4 

 

 

Bouw 

Fase 5 

 

Monitoring & 

Beheer 

Project-

inrichting 

 

Nadenken over 

mogelijke 

organisatiestructuur. 

Concept 

organisatiestructuur 

(coöperatie met BV of 

andere variant?) 

Organisatiestructuur 

vastgelegd. 

Verantwoording 

tijdens bouw (bv. 

ieder kwartaal). 

Jaarlijkse 

verantwoording. 

RVO =  

Rijksdienst  

Voor 

Ondernemend 

Nederland 

Verwerken informatie 

over beschikbare SDE 

in eerste business 

case. 

Aanvraag SDE 

voorbereiden. 

Wanneer vergunning 

definitief is: aanvraag 

SDE. Na toekenning SDE: 

werken naar financial 

close. 

Melden start 

project. 

Jaarlijkse 

berekening SDE 

uitkering door 

RVO o.b.v. 

productie. 

Financieel 

 

Een eerste business 

case/ financieel model 

maken op basis van 

de verwachte 

opbrengst 

(MWh/verkoop) en 

gemiddelde bekende 

kosten.  

Business case verder 

concretiseren. 

Verkennende gesprekken 

met financiers vreemd 

vermogen (bank, 

investeringsmaatschappij 

etc.). 

Voorbereiding SDE 

aanvraag. 

Definitieve business case 

laten opstellen door een 

professional. 

Afspraken financiers 

vreemd vermogen. 

Financial close (na SDE 

toekenning) 

Eigen vermogen: leden 

nemen besluit o.b.v. de 

definitieve business case. 

Vreemd vermogen: 

definitieve afspraken 

vastleggen. 

Bouwfase 

betekent 

betalingen naar 

installateurs en 

Enexis. 

Jaarlijkse 

inkomsten uit 

stroomverkoop – 

begrotingen/ 

rapportages naar 

leden. 

Offertetraject 

leveranciers/ 

bouwers en 

bouw  

 

   

Voorbereiden offerte-

uitvragen: 

- levering 

opwekinstallatie 

- netinpassing 

- aannemer  

- bouw 

- operationele beheerfase 

Leveranciers uitnodigen 

voor offerte, als basis van 

project staat. 

Breed uitnodigen met 

eerste vragen. Ca. 3 

partijen uitgebreid offerte. 

Kies offertes die voor het 

project het beste zijn 

(financiële en andere, bv. 

maatschappelijke criteria). 

Nadere afspraken 

maken met de 

installateur over 

de installatie en 

planning. 

Monitoring tijdens 

de bouw. 

Contact tijdens 

beheer en 

onderhoud. 

Participatie 

subsidie 

provincie 

Voorbereiden 

aanvraag LEI-subsidie 

Provincie Overijssel. 

Aanvragen subsidie.  Rapporteren.  

Aansluitingen 

Enexis 

Voorbespreken 

aansluiting/plannen. 

Transportindicatie 

aansluiting/ plannen. 

Reserveren en opdracht  

aansluiting – contact 

Enexis – inplannen. 

Aansluiten door 

Enexis. 
 

Energie- 

maatschappij 

Voorbereiden welke 

maatschappij bij de 

coöperatie past – 

lokaal & duurzaam als 

het kan.   

Partijen vergelijken – 

voorkeur maatschappij 

bepalen.  

Contract maatschappij 

voorbereiden (Power 

Purchasing Agreement). 

Contract opstellen 

met maatschappij 

– inkomsten uit 

energie voor 

coöperatie of 

project BV. 

Indien nodig 

regelmatige 

verlenging/ 

heroverweging 

contract. 

http://www.noaber.co/
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2 De organisatie van grootschalige opwekking  

2.1 Participatie als uitgangspunt 

Participatie is van groot belang voor de acceptatie, ruimtelijke inpassing en realisatie van 

grootschalige energieprojecten. Participatie ziet toe op en bevordert de uitwerking van het motto 

‘iedereen kan meedoen en meedenken’. Vanuit Noaber &Co vinden wij dat omwonenden bij alle 

fasen van de ontwikkeling moeten worden betrokken. 

 

Als Noaber &Co zijn we blij dat de gemeente Hellendoorn als een van de weinige gemeenten in 

Nederland er voor gekozen heeft om burgers een actieve rol te geven in het proces om te komen 

tot hernieuwbare energie. Via werkgroepen per kern/buurtschap hebben inwoners zelf initiatieven 

kunnen aandragen en daarmee zoekgebieden en locaties kunnen bepalen om invulling te geven 

aan de opgave vanuit de Regionale Energie Strategie (RES). Wij vinden het daarnaast belangrijk 

dat onze inwoners ook kunnen participeren bij de ontwikkeling, bouw en exploitatie van 

projecten. Dit wordt ook wel projectparticipatie genoemd. Het gaat hierbij om meebeslissen over 

de uitvoering van het project, de ruimtelijke inpassing en over het verminderen van overlast. 

Uiteraard ondersteund door deskundigen. Daarnaast komt ook eigendomsverdeling en het 

meeprofiteren door de lokale gemeenschap aan de orde. In het Klimaatakkoord is een streven 

neergelegd van 50% eigendom van de productie voor de lokale omgeving (burgers en bedrijven). 

Als Noaber &Co ontwikkelen wij waar mogelijk het liefst projecten met 100% lokaal 

eigenaarschap. De reden waarom we dit willen lichten we verderop toe met een rekenvoorbeeld. 

 

Wij maken concrete afspraken per project  

 

  

http://www.noaber.co/
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Per type grootschalige opwekking en per project kijken wij samen met de initiatiefnemer en 

omwonenden hoe we invulling kunnen geven aan participatie. Je kan van alles bedenken, maar de 

meest voorkomende vormen staan in voorgaand schema wat ook wel de participatiewaaier wordt 

genoemd (check voor meer informatie hoofdstuk 4 in de bijlage). Binnen onze projectaanpak 

heeft het vormgeven van de participatie een vaste plek. Afspraken met de omgeving worden 

vastgelegd in een omgevingsovereenkomst. Op basis hiervan wordt een projectplan en 

participatieplan gemaakt, waarin wordt beschreven hoe participatie binnen het project optimaal 

wordt ingericht. Het bevoegd gezag (dit zal meestal de gemeente Hellendoorn of de provincie 

Overijssel zijn) controleert dat initiatiefnemers en omgeving hierover het gesprek aangaan en aan 

de voorwaarden voor participatie wordt voldaan.  

2.2 Coöperatief eigenaarschap loont! 

Wind- en zonneparken leveren - naast duurzame energie - geld op. Als we uitgaan van de grote 

windturbines van nu dan gaat het jaarlijks om meer dan 100.000 euro per windturbine. Bij zonne-

energie gaat het om lagere, maar nog steeds interessante bedragen, namelijk enige duizenden 

euro’s, afhankelijk van de grote en omstandigheden. Als we de nationale ambities voor zonne- en 

windenergie realiseren, dan hebben we het over vele miljoenen per jaar die op dit moment 

terechtkomen bij een kleine groep bedrijven, ontwikkelaars en investeerders en die door een 

andere aanpak ten goede kunnen komen aan de lokale omgeving. 

 

Het is belangrijk om te zien wat het verschil is in de geldstromen bij coöperatieve ontwikkeling en 

exploitatie van grootschalige opwekking versus een project dat door een commerciële partij 

wordt ontwikkeld en geëxploiteerd. Als voorbeeld tonen we hier de ontwikkeling en exploitatie 

van een windturbine van de Limburgse energiecoöperatie Zuidenwind (check 

www.zuidenwind.org).  

 

 

  

http://www.noaber.co/
https://www.zuidenwind.org/
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Het grote verschil is dat de jaarlijkse winst en dividenduitkeringen bij coöperatief ontwikkelen 

naar de coöperatie gaat en niet naar de commerciële ontwikkelaar buiten de gemeentegrens. De 

leden van Zuidenwind (lokale inwoners en ondernemers) bepalen jaarlijks in de Algemene Leden 

Vergadering (ALV) welke bestemming dit geld krijgt: bijvoorbeeld de energieprijs voor lokale 

afnemers verlagen, investeren in de leefbaarheid van de gemeenschap of het investeren in nieuwe 

duurzaamheidsprojecten. Wat je ook kan zien is dat Zuidenwind jaarlijks een 2x zo hoge 

vergoeding aan een omgevingsfonds geeft en dat er jaarlijks € 27.000,- aan rente (dit is 5%) 

wordt betaald aan de lokale investeerders die bij de start 10% van het benodigde startkapitaal bij 

elkaar gebracht hebben. Als je nagaat dat het hier jaarbedragen betreft kan je je voorstellen 

waarom commerciële projectontwikkelaars graag grote opwekinstallaties in onze gemeente neer 

willen zetten. Een aantal belangrijke disclaimers zijn bij dit voorbeeld van toepassing: 

 

• Dit voorbeeld is van een reeds bestaande windturbine die gerealiseerd is met het 

subsidie-regime dat toentertijd gold. Over het algemeen geldt dat de subsidies steeds 

lager worden en op termijn wellicht zelfs verdwijnen.  

• Windenergie levert financieel meer op dan zonneparken. 

• De benodigde investering kan per project behoorlijk verschillen, omdat de kosten voor 

het aansluiten op het net veel duurder of goedkoper kan zijn of bepaalde kosten wel of 

niet gedeeld kunnen worden met andere windturbines en/of zonneparken in de buurt.  

• En zo zijn er nog heel veel factoren die het resultaat van een grootschalig energieproject 

positief of negatief kunnen beïnvloeden.  

 

Gezien de goede verdiensten zijn er inmiddels genoeg voorbeelden in Nederland en onze regio 

(De groene Weuste in Wierden, Energiepark Heeten van Endona, windturbines van Wij duurzaam 

Staphorst) waar inwoners het coöperatief ontwikkelen van energieprojecten niet langer als een 

bedreiging, maar juist als een kans zien om met de bijhorende financiële geldstromen de 

leefbaarheid van de eigen gemeenschap te verbeteren. Als Noaber &Co hebben wij geen 

voorkeur voor zon, wind of wat anders. Die keuze is aan de bevolking en de politiek. In de basis 

blijft ons belangrijkste uitgangspunt: als we lokaal de lasten krijgen, dan willen we het zo 

organiseren dat we ook maximaal lokaal de lusten benutten. 

2.3 Wat bij de coöperatieve werkwijze past  

Oog voor onze lokale belangen 

Als lokale energiecoöperatie willen we niet alleen dat de opbrengsten binnen onze gemeenschap 

blijven, we gaan ook bewust niet voor winstmaximalisatie. Wij willen met jullie als inwoners 

kunnen kiezen voor een goede ruimtelijke inpassing waar ruimte is voor natuurelementen en 

versterking van lokale natuurwaarden. Of afspraken kunnen maken over stilstand of 

terugschakelen van bijvoorbeeld windturbines als dit een expliciete wens is van de omgeving, 

bijvoorbeeld bij slagschaduw of geluidshinder. Of geld spenderen aan een openbare 

ontmoetingsplek of recreatieve voorzieningen.  

http://www.noaber.co/


 

 

11 

 

 

 

 

     www.noaber.co        l       info@noaber.co       l      0548 – 8700 8030 

 

 

Als het gaat om windprojecten dan zijn wij een warm voorstander van het socialiseren van de 

grondvergoeding. Een goed uitgangspunt voor het bepalen van de vergoeding kan zijn: het 

verlies van grond (fundament, wegen, kabels en leidingen), het verlies van bestemming (cirkel 

rond de molen) en overlast (omwonenden die tot een bepaalde afstand van het project wonen). 

Van de beschikbare grondvergoeding zou bijvoorbeeld 60% toegekend kunnen worden aan 

degenen die een windturbine op hun grond krijgen, 20% aan hen die land hebben binnen een 

cirkel van 400 meter, en 20% voor de woonhuizen op maximaal 800 meter. Binnen deze drie 

categorieën moet dan nog verder naar een rechtvaardige verdeling worden gekeken. Deze 

verdeling is een voorbeeld; dit soort afspraken maak je steeds met elkaar, het is maatwerk. Een 

goed startpunt kan zijn dat in een plangebied alle grondeigenaren op wiens grond potentieel een 

windturbine mogelijk is, verplicht worden om samen tot één plan te komen. Dat betekent dat 

eigenaren die uiteindelijk géén turbine op hun land krijgen, toch meeprofiteren. De financiële 

bedragen waar het om gaat kunnen variëren, dat is o.a. afhankelijk van de grondprijs ter plaatse 

en het aantal omwonenden binnen een bepaalde cirkel.  

 

Redelijkheid en billijkheid gaan speculatie tegen 

Je ziet dat sommige commerciële partijen grondeigenaren hoge prijzen per hectare bieden. Om 

dit terug te verdienen maximaliseren zij het rendement waardoor voor al de hiervoor opgesomde 

zaken geen of veel minder budget over is. Vaak zitten er daarnaast allerlei afspraken in de 

contracten verweven waarbij risico’s met name bij de grondeigenaar komen te liggen. En als we 

pech hebben wordt de grootschalige installatie één of meerdere keren aan (buitenlandse) 

investeerders met winst doorverkocht. Onze opwekinstallaties worden hiermee een speelbal van 

speculatie waarbij wij wel de lasten hebben maar niet de lusten. Dit gaat ten koste van het 

draagvlak voor lokale opwekking van hernieuwbare energie. 

 

Wij doen dan ook een moreel apèl aan grondeigenaren binnen de gemeente Hellendoorn om 

hier niet aan mee te doen. Bij coöperatieve ontwikkeling wordt een prijs geboden die redelijk en 

billijk is voor de grondeigenaar. Afhankelijk van de locatie kunnen wij soms bedragen bieden die 

door het houden van vee of het verbouwen van gewassen niet altijd kunnen worden geëvenaard. 

Zeker als de kinderen de boerderij niet meer willen overnemen en er dus geen duidelijk plan voor 

de toekomst is kan een zonneveld of windturbine op een akker een goede oplossing bieden. Op 

deze manier komt er toch 15 - 25 jaar lang gegarandeerd geld in het laatje zonder dat de grond 

bewerkt hoeft te worden. Wil je als grondeigenaar een hogere vergoeding dan wij bieden? Dan 

mag je mee investeren en kijken we binnen een bepaalde bandbreedte of we het risico samen 

kunnen nemen. Je krijgt dan een hogere vergoeding, maar dan loop je zelf ook meer risico. Ben je 

hier niet toe bereid dan houdt het wat ons betreft op. Feitelijk wil je als grondeigenaar dan het 

risico en de lasten op de gemeenschap afwentelen en daar kunnen en willen wij niet aan 

meewerken.  
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Wij hebben het vertrouwen dat de grondeigenaren binnen onze gemeentegrenzen hierin de 

juiste afweging maken. Vanuit goed noaberschap zijn we in Twente van oudsher bereid om bij te 

springen. Hier word je niet beoordeeld op wat je hebt, maar wat je doet. Bijdragen aan de 

gemeenschap, dat wekt pas aanzien! En ja, het klopt dat door een coöperatieve aanpak de prijs 

per hectare lager is dan bij een commerciële projectontwikkelaar. Maar je kiest bij een 

coöperatieve samenwerking wel voor een duurzame eerlijke boterham en niet voor 

winstmaximalisatie ten koste van de gemeenschap.  

2.4 Welke kennis heb je nodig? 

Op dit moment is er veel energie in de verschillende werkgroepen die vaak onder een Plaatselijk 

Belang opereren. Terecht, onder de druk van de RES is het belangrijk om de regie te pakken. Nu 

de plannen van de werkgroepen bij de gemeente zijn ingediend komt de meest cruciale fase: het 

concreet maken van projecten en deze ontwikkelen. Een eerste vraag is hoe je jezelf als energie-

initiatief gaat organiseren. Als je niet met een commerciële projectontwikkelaar wilt optrekken 

kun je zelf een coöperatie oprichten om één of meerdere projecten te ontwikkelen. Daarna moet 

je zorgen dat je dezelfde expertise voorhanden hebt als een professionele projectontwikkelaar: 

 

Juridisch bestuurlijke kennis 

• Als coöperatie moet je beschikken over statuten, een ledenovereenkomst en organiseer je de 

Algemene Leden Vergadering waarbij het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde 

beleid.  

• Je voert overleg en sluit samenwerkingsovereenkomsten met partners, het bevoegd gezag 

(gemeente en provincie) en leveranciers. 

• Bij grote energieprojecten moet een tal van contracten en overeenkomsten opgesteld en 

afgesloten worden met partners en leveranciers. Bij grote projecten loopt dit in de miljoenen 

dus het afbreukrisico is groot. 

• In het kader van de privacywetgeving (AVG) ben je verantwoordelijk voor een deugdelijk 

beheer van de persoonsgegevens die je vastlegt. Je implementeert een 

informatiebeveiligingsbeleid en sluit verwerkers- en sub-verwerkersovereenkomsten met 

leveranciers en partners om de ketenaansprakelijkheid af te dekken. 

• Wanneer je participaties uitgeeft heb je te maken met de Wet op Financieel Toezicht en ben 

je verplicht je project aan te melden bij de Autoriteit Financiële Markten en een 

informatiedocument op te stellen dat voldoet aan de vereisten van de AFM. 

   

Marketing & communicatie 

Een goede communicatie met alle betrokken partijen is misschien wel de belangrijkste 

succesfactor voor het slagen van een duurzaam energieproject.  

• Voor ieder project is een eigen communicatiestrategie nodig. Vanwege de collectieve 

voorwaarde van een dergelijk project is de belangrijkste uitdaging om een collectief draagvlak 
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te creëren. De strategie verwoord je ook in termen van het creëren van draagvlak en het 

betrekken van zoveel mogelijk inwoners.  

• Voor de uitvoering is een uitgebreide middelenmix van zowel online als offline 

communicatiemiddelen nodig. Online communicatie kan via een website, digitale 

nieuwsbrieven en sociale media gedaan worden en offline communicatie via huis-aan-huis 

kranten, lokale activiteiten of bijeenkomsten en ondersteuning van mond-tot-mond reclame.  

• Daarnaast is het van groot belang om alle betrokken partijen te betrekken in het denkproces 

en de verdere uitvoering van het project. Zelfs na de uitvoering van het project is het van 

belang om goed te communiceren naar de coöperatieleden en deelnemers. Verder is het 

goed om je successen te vieren en verder te vertellen.  

• Bovendien is het van groot belang dat andere partijen ook ingelicht worden, denk 

bijvoorbeeld aan dak- of grondeigenaren, de gemeente, netbeheerder, belastingdienst, 

energieleverancier(s) en installateurs. Dit moet continu onderhouden worden tot en met de 

exploitatie van het project. 

• Ten slotte is het altijd goed om het succesverhaal te delen met andere (beginnende) 

coöperaties, zodat ook zij toekomstige energieprojecten tot een goed einde kunnen brengen. 

 

Projectmanagement 

Een projectleider verzorgt de projectcoördinatie op alle activiteiten, zoals beschreven in de 

menukaart en het stappenplan (zie bijlage). Een groot aantal activiteiten voert hij/zij zelf uit en 

een aantal worden uitbesteed aan vrijwilligers en/of externe specialisten. 

  

Administratief organisatorische expertise 

Als coöperatie of duurzaam energie-initiatief met startende of lopende projecten heb je ook de 

verantwoordelijkheid om een goede administratie te voeren. Bovendien is verdere automatisering 

noodzakelijk. Je richt de volgende processen in: 

• Ledenwerving 

• Ledenadministratie 

• Financiële administratie 

• Projectadministratie (inclusief opbrengstverdeling/uitkering en waarde verloop) 

• Projectwerving 

• Inrichten ICT-systemen 

o Website en mailadres(sen)  

o Programma e-mailmarketing  

o Sociale media (Facebook, Twitter, Instagram) 

o Documentdeling (Google Drive / OneDrive) 

o Leden- en projectadministratie 

o Boekhoudprogramma 

o Internetbankieren   
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2.5 Hoe gaan we dit organiseren? 

Alle in de vorige paragraaf beschreven noodzakelijke expertise kun je verkrijgen door: 

1. een bestuur en vrijwilligersteam samen te stellen die zelf deze kennis al heeft 

2. als bestuur de kennis aan de hand van projecten op te bouwen 

3. alle noodzakelijke expertise in te huren of uit te besteden 

4. samen te werken met een bestaande lokale energiecoöperatie 

 

Ons voorstel is om op de schaal van onze gemeente het laatste te doen: laten we de krachten 

bundelen en het samen doen. Dat wil niet zeggen dat wij alle wijsheid in pacht en alles 

uitgekristalliseerd hebben, maar samen weet je meer dan alleen. Daarnaast is het tegenwoordig al 

lastig genoeg om voldoende enthousiaste vrijwilligers te vinden. Door samen te werken zet je de 

mensen die op vrijwillige basis willen bijdragen aan het verduurzamen van onze gemeente het 

meest effectief in. 

 

Soms is het wenselijk om toch een nieuwe coöperatie op te zetten. Bijvoorbeeld omdat dit vanuit 

de regelgeving verplicht is (van toepassing bij installaties op basis van de postcoderoosregeling) 

of omdat je de zeggenschap over de opbrengsten van een project aan een kern of buurtschap wil 

toebedelen. In dit geval kunnen we samen een satellietcoöperatie oprichten. Een 

satellietcoöperatie – ook wel een doel- of projectcoöperatie genoemd – is verbonden aan een 

reeds bestaande coöperatie. Je richt een nieuwe coöperatie op (de satellietcoöperatie) met een 

nieuw KvK nummer, voor een specifiek project. Bijvoorbeeld een postcoderoosproject in een dorp 

of wijk. Of voor een geheel nieuw project dat bijvoorbeeld veel groter is en andere risico’s draagt 

dan een eerder project in de bestaande coöperatie. Voordelen van een satellietcoöperatie zijn 

duidelijk gescheiden financiën en financiële risico’s en dat de zeggenschap voor de leden in de 

projectcoöperatie op projectniveau geregeld is. Een van de belangrijkste voordelen voor het 

oprichten van een satelliet-coöperatie is tevens dat de kennis die aanwezig is in de bestaande 

coöperatie, wordt ‘ingebracht’ in de coöperatie doordat bestuursleden van een bestaande 

coöperatie zitting nemen in het bestuur van de satelliet-coöperatie of andersom (personele unie). 

Ook kunnen bijvoorbeeld de website, systemen, administraties en/of marketingexpertise worden 

gedeeld.  

 

Een coöperatie kan er ook voor kiezen gezamenlijk met de gehele coöperatie te beslissen over de 

gehele projectenportefeuille. Of je organiseert de zeggenschap op projectniveau binnen de 

bestaande coöperatie door te werken met A-, en B-leden. Het kan wel zo zijn dat hiervoor de 

statuten moeten worden aangepast. Het oprichten van een aparte satellietcoöperatie kan dan 

pragmatisch en de snellere optie zijn. 
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Heb je een verzameling van twee of meer kleine vergelijkbare projecten, dan is er iets voor te 

zeggen om dit allemaal onder te brengen onder één coöperatie waarbij de financiële 

administratie voor de verschillende projecten wel gescheiden is. Wij gaan graag samen met 

initiatiefnemers in gesprek om te kijken wat gewenst is. 

2.6 We gaan toch zelfstandig een coöperatie oprichten 

Wij houden niet van gedwongen winkelnering. Wil je als initiatiefnemer toch zelf aan de slag gaan 

met een eigen zelfstandige coöperatie dan geven we je hierbij wat ‘Tips & Tricks’: 

• Zoals geschetst is de ontwikkeling van een duurzaam energieproject gebaat bij professionele 

begeleiding, die de coöperatie behoedt voor misstappen die later veel geld kunnen kosten. 

Zowel bij wind- als bij zonprojecten. Wij adviseren daarom met klem een ervaren adviseur in 

de hand te nemen die aantoonbaar vaker dergelijke trajecten succesvol heeft afgerond. Vraag 

referenties en bel deze na. 

• Wat als het toch fout gaat? Er zijn veel redenen waardoor een project niet succesvol wordt, of 

niet volgens plan loopt. Voorbeelden zijn financiën, onvoldoende burgerinitiatief, geen goed 

lopend contact meer met dak- of grondeigenaren en/of andere stakeholders. Wanneer je 

project vastloopt kan je altijd bij Noaber &Co terecht voor een duw in de goede richting of 

om erachter te komen wat de volgende stappen kunnen zijn binnen het project.  

• Als je als coöperatie met externe investeerders/projectontwikkelaars gaat werken, laat dan je 

keuze berusten op het aspect of deze ontwikkelaars ‘coöperatie-minded’ zijn. Borg de lokale 

belangen zoveel mogelijk en voorkom dat installaties met winst speculatief doorverkocht 

worden aan (buitenlandse) investeerders. 
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STAPPENPLAN 

GROOTSCHALIGE  

ENERGIE OPWEKKING  
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3 Bijlage: stappenplan grootschalige opwekking  

3.1 Haalbaarheid – eerste besluitmoment 

Fase-onderdelen 

a. Projectinitiatie en toetsing haalbaarheid 

b. Optieovereenkomst grondcontract 

c. Overleg omgeving 

d. Overleg bevoegd gezag 

 

Deze fase start met projectinitiatie: er is een idee, er zijn kansen om een project te ontwikkelen. 

Het project is nog basaal, rudimentair. In deze fase toets je de ruimtelijke haalbaarheid: 

• Is er goede kans om vergunning te verkrijgen? 

• Kan de bestemming van de grond worden aangepast?  

• Wil de gemeente hieraan meewerken? 

• Kan de omgeving worden meegenomen? 

 

In deze fase kijk je ook naar strijdigheid met andere functies van de locatie, natuur, past in 

provinciale plannen, netinpassing). 

 

Je voert verkennend overleg met de belangrijkste stakeholders, zoals het bevoegd gezag (veelal 

gemeente), de omgeving, de netbeheerder en de beoogd eigenaar van het project (coöperatie). 

 

Je stelt een planning op hoofdlijnen en een grofmazig financieel model op. Je schat in hoeveel 

vreemd vermogen ingezet moet worden, verkent de mogelijkheden hiervoor met banken en 

financiers van achtergestelde leningen. Je schat in of je coöperatie / duurzaam energie-initiatief 

voldoende eigen vermogen bij elkaar kan krijgen (kan ophalen bij participanten). Als dat niet het 

geval is, zoek je naar alternatieven, co-financiers of maak je een plan om extra leden / 

participanten te werven.  

 

Communicatie met leden / betrokkenen 

In deze fase is het belangrijk je leden te informeren over de projectkans die er is, bijvoorbeeld via 

sociale media, nieuwsbrief en op ALV’s. Ook wanneer het project nog niet concreet of definitief 

haalbaar is, is het goed om leden en belangstellenden op de hoogte te houden. 
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Status fase Situatie 

 
• Grondeigenaar is niet bereid om tot overeenstemming te komen. 

 

• Grondeigenaar is mogelijk niet bereid om tot overeenstemming te 

komen. 

• Omwonenden zijn kritisch. 

• Gemeentelijke politiek of ambtelijke apparaat geen voorstander. 

• Financiële haalbaarheid staat ter discussie. 

 

• Project lijkt ruimtelijk haalbaar. 

• Project is niet strijdig met andere functies van de locatie. 

• Stakeholders zijn overwegend positief over de ontwikkeling, er is 

voldoende draagvlak. 

• Project lijkt financieel haalbaar. 

Resultaat 

Optieovereenkomst grondcontract. Bij geslaagde projectontwikkeling 

mag je recht van opstal vestigen. Einddoel ten aanzien van 

grondovereenkomst is het vestigen van recht van opstal. 

 

Toelichting dashboard fase 1 – haalbaarheid 

 

3.2 Ruimtelijke procedures – tweede besluitmoment 

Fase-onderdelen 

a. Voorbereiding 

b. Bestemmingsplan 

c. Omgevingsvergunning 

d. Bezwaar en beroepsprocedures 

 

Deze fase is al veel concreter dan de eerste fase. Je start met de voorbereiding op de aanpassing 

van het bestemmingsplan en het aanvragen van de omgevingsvergunning. Er wordt soms een 

milieueffectrapportage (MER), maar in ieder geval een ruimtelijke onderbouwing gemaakt. Je laat 

onderzoek doen op het gebied van archeologie, flora en fauna. Je overlegt met bevoegde 

instanties zoals Gasunie, Tennet, Inspectie Leefomgeving en Transport, Defensie. Deze instanties 

geven – indien nodig – een verklaring van geen bezwaar. Dit betekent dat zij bevestigen akkoord 
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te zijn en geen bezwaar te zullen maken in de officiële procedure. Dit is een extra waarborg voor 

de haalbaarheid van deze fase. Deze toezeggingen zijn vaak ook nodig voordat het voorstel naar 

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente kan worden gestuurd. 

Gedurende deze fase heb je regelmatig formeel vooroverleg met de omgevingsdienst en 

ruimtelijke dienst van de gemeente en met het bevoegd gezag (wethouder). Fase-onderdelen b 

en c, de aanpassing van het bestemmingsplan en het aanvragen van de omgevingsvergunning, 

kunnen worden gecombineerd, mits de gemeenteraad een coördinatiebesluit neemt. Gemeenten 

hebben veelal voorkeur om deze fasen te combineren. 

   

Aanpassing bestemmingsplan 

De betrokken ambtenaar bereid een voorstel voor het College van Burgemeester en Wethouders 

voor. Na een positief collegebesluit volgt een termijn van 6 weken waarin zienswijzen kunnen 

worden ingediend. Deze worden beantwoord in een zienswijzenota. Het voorstel met zienswijzen 

en zienswijzennota wordt indien nodig nog voorgelegd aan het College. Daarna wordt het 

voorstel voorgelegd aan de Gemeenteraad ter besluitvorming. 

 

Aanvraag omgevingsvergunning, bezwaar- en beroepsprocedures 

Welke bezwaarprocedures bij aanvraag van de omgevingsvergunning worden gevolgd, is 

afhankelijk van het gekozen traject. Indien er een MER is opgesteld, dan is er al een uitgebreide 

procedure gevolgd en is er geen gemeentelijke bezwaarprocedure. Als dat niet het geval is volgt 

een gemeentelijke bezwaarprocedure. Ten slotte volgt een periode waarin beroep kan worden 

aangetekend bij de Raad van State. 

 

Mijlpaal fase 2 indicatief voor slagingskans project 

Fase 2 is de belangrijkste mijlpaal voor de slagingskans van het project. Als we fase 2 halen, dan is 

er grote kans dat fase 3 en 4 ook succesvol afgerond worden. Er is uiteraard nog kans op 

vertraging in de laatste twee fases, de kans op een rood stoplicht is echter gering. 

 

Communicatie met leden / betrokkenen 

In deze fase geef je regelmatig updates aan de leden / betrokkenen bij het energie-initiatief (ALV, 

nieuwsbrief, en financiers van het vreemd vermogen (banken / financiers achtergestelde 

leningen). Je kunt in deze fase bijvoorbeeld ook starten met een klankbordgroep of werkgroep 

van leden of donateurs van je energie- initiatief, die meedenken over verdere ontwikkeling (met 

name op de onderwerpen techniek, financiering en participatie, communicatie en campagne). Je 

maakt al een eerste versie van een communicatie / campagneplan. Daarnaast is het aan te raden 

om het behalen van deze fase te vieren (borrel, klein feestje). Op deze manier vier je samen met 

betrokkenen dat je tot deze stap in de ontwikkeling – wat vaak een lang traject is – bent 

gekomen. 
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Status fase Situatie 

 

• Besluit gemeenteraad t.a.v. aanpassen bestemmingsplan negatief. 

• Vernietigen van bestemming of vergunning in beroepsprocedure bij 

Raad van State. 

Soms is dit nog repareerbaar, afhankelijk van de redenen,  

maar dit levert dan ieder geval veel vertraging en onzekerheid op. 

 

• Ambtenaar schat kansen klein in (bijvoorbeeld door politiek gesternte of 

beperkt draagvlak) of waarschuwt voor vertraging. 

• Problemen op de dossiers archeologie of flora/fauna (tijd van het jaar!) 

• Bezwaar en/of beroep aangetekend. 

 

• Bestemmingsplanprocedure loopt voorspoedig. 

• Aanvraag omgevingsvergunning verloopt voorspoedig. 

• Beperkt aantal zienswijzen. 

• Geen beroepsprocedures. 

Resultaat 

• Aangepast bestemmingsplan. 

• Definitieve omgevingsvergunning. 

• Bestemmingsplan en omgevingsvergunning onherroepelijk. 

 

Toelichting dashboard fase 2 – ruimtelijke procedures 

3.3 Financiering – derde besluitmoment 

Fase-onderdelen 

a. Aanvraag SDE 

b. Financiering eigen vermogen 

c. Financiering vreemd vermogen 

 

Fase 3 start tijdens bezwaar- en beroepsprocedures (tijdens laatste deel fase 2) 

Op het moment dat het bestemmingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning is verleend, 

zijn beide ‘definitief maar nog niet onherroepelijk’. Dit is de periode waarin de bezwaar- en 

beroepsprocedures lopen. Dat is het moment om de kans in te schatten dat de bezwaren en 

beroepen onontvankelijk zullen worden verklaard. Als die kans aanwezig ofwel aanzienlijk is, kies 

je er waarschijnlijk voor om de derde fase alvast op te starten of in ieder geval voor te bereiden. 

Wanneer dan de bestemmingsplan en vergunning onherroepelijk zijn geworden, kan deze fase 

verder worden afgerond. Deze parallelaanpak vermindert de doorlooptijd, maar je loopt wel kans 

dat je – wanneer bezwaar- of beroep wordt erkend – een deel van de tijdsinvestering voor niets 

hebt gedaan. 
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Voorwaarde voor financiering = SDE beschikking 

Geen van de mogelijke financiers zal een duurzaam energieproject mede willen financieren 

zonder SDE beschikking. In deze fase dien je een SDE aanvraag in. Het is van belang dit goed voor 

te bereiden en een volledige aanvraag in te dienen, de beoordeling door de RVO is streng. 

 

Er zijn drie investeringsbronnen bij een duurzame energieproject: 

• Eigen vermogen - Het eigen vermogen wordt in deze projecten bijeengebracht door (burger-) 

energiecoöperaties / duurzame energie-initiatieven. Deze zijn vaak vanaf de eerste fase bij het 

project betrokken. In deze fase doe je vanuit de coöperatie/het initiatief een propositie aan je 

(potentiële) leden. De propositie omvat de participatievoorwaarden en verwachtingen ten 

aanzien van geldelijk en ander rendement. De leden kunnen op basis van de propositie 

investeren in de projecten. Aan de informatie die je hiervoor ter beschikking stelt, zijn eisen 

verbonden. Om dit eigen vermogen bijeen te brengen maak je een campagneplan voor 

communicatie en werving. 

• Vreemd vermogen - Een bank brengt het vreemd vermogen in een project. Je maakt 

afspraken over de condities waaronder de bank dit doet. 

• Achtergestelde lening - Je maakt afspraken met de leden en/of een derde partij die een 

achtergestelde lening in het project wil inbrengen.  

 

Onderbouwing intenties tot financiering 

Voorafgaand aan deze fase heb je al regelmatig overleg gevoerd met de betrokken partijen die 

het project willen gaan financieren. Voor SDE aanvraag is een indicatieve term sheet 

(financieringsbrief met voorwaarden) van het vreemd vermogen plus een onderbouwing van het 

eigen vermogen nodig. De bank levert de indicatieve term sheet. Als coöperatie/initiatief stel je 

de onderbouwing van het eigen vermogen op (op welke manier denk je dat binnen te halen en 

hoe kansrijk acht je dat). 

 

Formaliseren financiering 

Lopende de SDE aanvraag zorg je met mogelijke financiers ervoor dat je na SDE-toekenning 

spoedig tot financial close kunt komen. Wanneer de SDE beschikking is toegekend formaliseer je 

de intenties tot inbrengen van vermogen of lening. 

   

Participatieadministratie voorbereiden 

In deze fase is het ook van belang de project- en participatieadministratie voor te bereiden, zodat 

de inschrijving, toekenning en facturatie van participaties kan worden gefaciliteerd en vastgelegd. 

 

Moment van inleg door participanten 

Je kunt ervoor kiezen om het eigen vermogen door participanten ruim voor financial close te 

laten inbrengen en tijdelijk op een aparte rekening te zetten, totdat het investeringsbesluit is 

genomen, maar dit brengt direct kosten met zich mee. Je kunt er ook voor kiezen om in de weken 
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voor financial close de participanten te laten betalen. In dat geval heb je wellicht een back-up 

financiering nodig. Je kunt ook proberen de back-up financiering in te zetten en deze – na 

financial close – in te ruilen voor het eigen vermogen wat je dan inmiddels hebt bijeengebracht. 

 

Bij financial close worden de projectrechten, het eigen vermogen, vreemd vermogen en de 

leningen ondergebracht in een aparte juridische entiteit. De aparte juridische entiteit wordt 

bestuurd door een bestuurder, eventueel een Raad van Commissarissen en een 

Aandeelhoudersvergadering. In verband met aansprakelijkheid en het beperken van risico’s voor 

participanten, is deze juridische entiteit vaak een Besloten Vennootschap (BV) waarbij de 

aandelen bij de coöperatie liggen. 

 

Power Purchasing Agreement 

In deze fase sluit je ook een (intentie-)overeenkomst met een energieleverancier voor de afname 

van de geproduceerde elektriciteit. Deze PPA heb je ook nodig om de opbrengsten uit 

stroomverkoop in het financiële model op te voeren. Het kan interessant en leuk zijn om tegelijk 

afspraken te maken over een goed aanbod van deze energieleverancier aan je leden / 

participanten om de geproduceerde elektriciteit aan je eigen leden te kunnen aanbieden. 

Groenere stroom dan je eigen stroom is er niet. 

 

Communicatie met leden / betrokkenen 

In deze fase stel je de participatievoorwaarden vast en legt deze voor aan leden / betrokkenen 

(op een ALV). Ook neem je als het zover is gezamenlijk een definitief besluit om het verzamelde 

eigen vermogen in te leggen bij financial close. Financial close is ook een moment om te vieren! 

 

 

Status fase Situatie 

 

• SDE aanvraag afgewezen. 

• In een volgende ronde kan altijd weer een nieuwe aanvraag worden 

ingediend. 

• Financiering vreemd vermogen slaagt niet. 

In dit geval is de vraag of je dit wel met eigen  

vermogen zou moeten financieren. 

 

• Totaal aanvragen SDE overschrijden beschikbare SDE. 

• SDE aanvraag niet volledig of documentatie onvoldoende. 

• Financiering eigen vermogen vertraagd. 

• Financiering vreemd vermogen vertraagd. 
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• De SDE aanvraag wordt toegekend. 

• Het eigen vermogen is bijeengebracht. 

• De bank wil het vreemd vermogen financieren. 

• Er zijn voldoende financiën beschikbaar om het project tot financial close 

te brengen. 

Resultaat 

• SDE beschikking. 

• Finale afspraken over inbreng eigen vermogen, vreemd vermogen en 

achtergestelde lening. 

• Financial close. 

 

Toelichting dashboard fase 3 – financiering 

   

3.4 Bouwfase 

Fase-onderdelen 

a. Contractering, bouwvoorbereiding en netinpassing 

b. Bouw 

c. Oplevering en start productie 

 

We zijn aangekomen in de uitvoerende fase. In deze fase contracteer je leveranciers en bouwers. 

Het verdient aanbeveling om, indien mogelijk, te werken met lokale leveranciers, omdat je op die 

manier lokale werkgelegenheid en de lokale economie steunt. Lokaal is niet altijd een 

doorslaggevend criterium, maar kan wel een van de criteria (en een meerwaarde) zijn. 

 

De contractering duurt ca. 3-4 maanden. De volgende contracten worden gesloten: 

• Contract leveren opwekinstallatie 

• Contract netinpassing 

• Contract aannemer Balance of Plant 

• Contract bouw 

• Contract operationele/beheerfase 

Het bouwen van de opwekinstallatie duurt doorgaans maximaal een jaar, afhankelijk van de 

omvang (zon). Tijdens de bouw is het zinvol om de voortgang van de bouw nauwgezet zelf te 

volgen en door een deskundige te laten monitoren en erover te rapporteren in een (maandelijkse) 

voortgangsrapportage (met de onderwerpen tijd, geld en kwaliteit). Deze rapportage deel je 

bijvoorbeeld met bestuursleden van je coöperatie/initiatief en financiers. 
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Communicatie met leden / betrokkenen 

Gedurende de bouw zorg je ervoor dat alle stakeholders regelmatig worden geïnformeerd 

(bijvoorbeeld via je nieuwsbrief en sociale media) en kun je bijvoorbeeld kijkdagen op locatie 

organiseren. 

 

Projectoplevering: feest! 

Het is ontzettend leuk om met leden, participanten en samenwerkingspartners de oplevering van 

het project te vieren, met een kijkmoment, openingsceremonie, borrel of iets dergelijks. 

 

 

Status fase Situatie 

 
• In deze fase is de kans zeer gering dat het project niet slaagt. 

 

• Faillissement aannemer. 

• Een fout in de investeringsbegroting. 

• Bouwrisico. 

• Vertraging door externe factoren (weer, beschikbaarheid materialen), 

netaansluiting. 

 
• De bouw verloopt voorspoedig. 

Resultaat 
• De opwekinstallatie wordt opgeleverd. 

• We vieren een openingsfeest met alle betrokkenen. 

 

Toelichting dashboard fase 4 – bouw  
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3.5 Monitoring en beheer 

Voor onderhoud en beheer na oplevering van de opwekinstallatie (productiefase) maak je 

beheer- en rapportageafspraken met een partij die het beheer en onderhoud uitvoert, zeker de 

eerste jaren wordt dit vanuit garanties door bouwer vaak in combinatie geregeld. Tijdens de 

productiefase is er minder werk te verzetten en is het vooral belangrijk de installatie en 

organisatie goed te (laten) beheren. Als het project in een BV is gestructureerd, wordt de 

coöperatie aandeelhouder. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie in de BV of stelt hier een 

directeur voor aan extern, dan wel uit eigen gelederen. 

 

Communicatie met leden/betrokkenen 

Ook in deze fase zorg je voor regelmatige terugkoppeling aan leden/participanten en partners 

(nieuwsbrief, ALV, kijkmomenten, rapportage). In welk tijdsbestek dit gedaan wordt is aan de 

coöperatie. Het kan wenselijk zijn om dit jaarlijks te doen. Verder is de uitkering aan de 

participanten onderdeel van deze fase. 

 

Aanvullende informatie SDE-projecten: Hier Opgewekt Kennisdossiers 

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/zon 

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/wind 
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4 Bijlage: vormen van participatie  

 

4.1 Het belang van participatie 

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de initiatiefnemer van een project tot grootschalige 

opwekking van energie een proces doorloopt om te komen tot een wenselijke en haalbare 

vormgeving van participatie. Hiertoe is een zogenaamde participatiewaaier ontwikkeld1. Deze 

participatiewaaier biedt een overzicht van de verschillende vormen van participatie waar 

betrokkenen van een duurzaam energieproject voor kunnen kiezen en in mee kunnen denken. 

 

In gesprek met de omgeving  

Voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten kunnen twee uitgangssituaties worden 

onderscheiden, waarbij de omgeving betrokken wordt:  

 

1. Een initiatiefnemer (bijvoorbeeld een lokale energiewerkgroep) wil samen met ons als 

lokale energiecoöperatie een duurzaam energieproject ontwikkelen in een gebied dat nog 

niet is aangewezen door de overheid. Dit betekent dat hier beleid voor gemaakt moet 

worden, waar de omgeving bij betrokken dient te worden. De initiatiefnemer en Noaber 

&Co nemen daarom eerst contact op met de gemeente Hellendoorn. Als de gemeente de 

mogelijkheid wil bekijken of er een project gerealiseerd kan worden, dan moet de 

initiatiefnemer in overleg met de gemeente zo snel mogelijk de omgeving betrekken.  

 

2. De overheid (gemeente of provincie) heeft zelf een gebied aangewezen waarop een wind 

of zonneproject mag worden ontwikkeld. Het is de taak van die overheid om bij de 

bepaling van dat gebied de omgeving te informeren en de mogelijkheid te geven om 

invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Zodra een commerciële projectontwikkelaar 

en/of wij als lokale energiecoöperatie het besluit neemt om op dit aangewezen gebied 

een project te ontwikkelen dan zorgt deze initiatiefnemer dat zo snel mogelijk de 

omgeving wordt geïnformeerd en dat het gesprek wordt aangegaan met omwonenden 

over hun voorkeuren en over vormen van participatie. 

 

 
1  Deze informatie is grotendeels overgenomen uit de ‘Participatiewaaier’ die tot stand is gekomen naar 

aanleiding van een afspraak in het Klimaatakkoord (aan de Elektriciteitstafel) en is gepubliceerd in november 

2019. Dit is een gezamenlijk product van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE, coördinerend), 

Energie Samen, de Natuur- en Milieufederaties (NMF’s), Hier Opgewekt, Holland Solar, de Nederlandse 

WindEnergie Associatie (NWEA), Energie Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),het 

Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). 
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Vormgeving van projectparticipatie  

De basis van succesvolle projectparticipatie is dat goede afspraken worden gemaakt op basis van 

vroegtijdig overleg tussen initiatiefnemer en omwonenden. Dit uitgangspunt wordt ook 

gehanteerd in de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land en in de 

Gedragscode Zon op Land die Noaber &Co nastreeft als zij betrokken is bij de ontwikkeling van 

projecten. Ieder project voor hernieuwbare energie op land is anders. Er zijn verschillen in 

omvang, gebiedskenmerken en type project. Maar ook de betrokkenen verschillen: 

initiatiefnemers, omwonenden en bedrijven. Het is daarom belangrijk dat de initiatiefnemer vanuit 

het project met de omgeving in gesprek gaat. Bij het ontwerp van de procesparticipatie wordt het 

volgende in acht genomen:  

 

1. Er worden termijnen vastgesteld waarbinnen participatieprocessen plaatsvinden.   

2. Initiatiefnemer en bevoegd gezag treden in overleg om het benodigde budget ten 

behoeve van het participatieproject te vinden.  

3. Er wordt een heldere (beslissings-)structuur vastgesteld zodat de participatietrajecten ook 

kunnen worden uitgevoerd.  

4. Er komt een inspanningsverplichting bij alle hernieuwbare energieprojecten die de 

initiatiefnemer verplicht een aanbod te doen om omwonenden, zo mogelijk verenigd in 

een coöperatie of andersoortig gemeenschappelijk initiatief, te laten participeren in het 

project.  

 

Projectparticipatie kan tot verschillende bovenwettelijke afspraken leiden, bijvoorbeeld over het 

ontwerp van het energieproject of over de ruimtelijke inpassing. Voorbeelden zijn:  

• de locatie van windturbines of zonnepanelen;  

• geluidseisen bij windturbines; 

• stilstand of terugschakelen van de windturbines als dit een expliciete wens is van de 

omgeving, bijvoorbeeld bij slagschaduw of geluidshinder;  

• openbare ontmoetingsplek of recreatieve voorzieningen;  

• natuurelementen en versterking van lokale natuurwaarden.  

Daarnaast kan een uitkomst van het gezamenlijk overleg zijn dat ook financiële participatie wordt 

toegepast bij het project. Daarbij zijn verschillende varianten mogelijk.  

 

Menukaart van participatieopties  

De participatiewaaier is bedoeld als menukaart voor projectparticipatie, waaronder financiële 

participatie. Alle opties uit de waaier staan naast elkaar, er is dus geen sprake van prioritering. 

Ieder project is immers maatwerk, geen project is hetzelfde. Dat betekent dat het soms gewenst is 

meerdere opties uit de waaier toe te passen. Tegelijkertijd is stapeling van opties niet het doel. 

Het is ook niet zo dat het toepassen van meerdere vormen van participatie gelijk staat aan méér 

acceptatie. De uiteindelijke afspraken in het participatieplan (zowel over het ontwerp als over 

financiële deelname of tegemoetkoming) moeten daarom een uitkomst zijn van het gezamenlijke 

gesprek tussen overheid, initiatiefnemer en omgeving.  
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Actieve en passieve financiële participatie  

Bij financiële participatie wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve financiële 

participatie. Bij passieve financiële participatie wordt een deel van de opbrengsten van een 

hernieuwbaar energieproject gebruikt om de omgeving tegemoet te komen. Bij actieve financiële 

participatie is een ondernemend element aan de orde. Deze vorm is risicodragend voor de 

deelnemers.  

 

Eigendomsverdeling  

In het Klimaatakkoord is een streven neergelegd van 50% eigendom van de productie van de 

lokale omgeving (burgers en bedrijven). Als Noaber &Co ontwikkelen wij waar mogelijk het liefst 

projecten met 100% lokaal eigenaarschap, waarmee alle verdiensten lokaal kunnen landen.  

 

Financiële participatie en lagere inkomens 

Het is van belang om bij de keuze voor participatieoptie(s) rekening te houden met mensen met 

een smalle beurs. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om geld te investeren. Daarom is het altijd 

belangrijk om te starten met de inventarisatie van de wensen van omwonenden over het project. 

Als één van de wensen is om te investeren in het project, zijn er verschillende mogelijkheden. Zo 

kunnen coöperaties een laagdrempelig lidmaatschap aanbieden of kleine aandelen of obligaties 

(leningen, in dit geval achtergestelde leningen, wat inhoudt dat rente uitkeringen aan de 

hypotheek voorgaat op rente uitkering aan obligatiehouders) uitgeven. Via het omgevingsfonds 

kan worden geïnvesteerd in de directe omgeving en kan iedereen profiteren. Bijvoorbeeld door 

de aanleg van een glasvezelnetwerk of investeringen in recreatie- of speelvoorzieningen, 

buurthuis. Daarnaast kan via een omwonendenregeling gericht voordeel gegeven worden waar 

iedere omwonende van profiteert, zoals gratis zonnepanelen of een fonds voor het verduurzamen 

van woningen. 

 

Compensatie, planschade 

Financiële participatie wordt soms verward met compensatie, maar is in beginsel niet hetzelfde. In 

strikt juridische zin is compensatie het gevolg van planschade in de vorm van inkomensderving of 

een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade door het project (zoals 

waardedaling van het huis). Dit is wettelijk vastgelegd. Vormen van financiële participatie kunnen 

worden ervaren als vormen van compensatie, maar in juridische zin is financiële participatie een 

bovenwettelijke tegemoetkoming aan de omgeving. 

 

Financiële kansen en risico’s 

Aan actieve vormen van financiële participatie is een zeker risico verbonden. Dit speelt bij mede-

eigenaarschap en financiële deelneming, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deelnemers inleg 

kunnen verliezen. 

 

  

http://www.noaber.co/


 

 

30 

 

 

 

 

     www.noaber.co        l       info@noaber.co       l      0548 – 8700 8030 

 

 

4.2 Vormen van participatie 

Mede-eigenaarschap (individueel/collectief, risicodragend) 

Individuele burgers en/of omwonenden kunnen mede-

eigenaar of volledig eigenaar worden van een duurzaam 

energieproject. Dit kan op basis van een windvereniging 

of coöperatie, of door middel van het bouwen van een 

windpark, windturbine of zonneproject dat toekomt aan 

de lokale gemeenschap. Dit vergt ook mee-investeren, 

voor-investeren in onderzoeken en financieel risico 

lopen. 

 

Wanneer pas je deze optie toe? 

• als er voldoende bereidheid is bij de lokale 

gemeenschap om mee te investeren en mee te 

beslissen; 

• als er al een coöperatie is of de bereidheid om 

een coöperatie te starten. 

 

Wat (of wie) is er voor nodig om het goed te doen? 

• een actieve gemeenschap, die op basis van gelijkwaardige samenwerking mee-investeert 

en meebeslist; 

• ruimte vanuit de overheid en de initiatiefnemer voor gedeeld lokaal eigendom. Dit ligt 

anders bij volledig lokaal eigendom: de coöperatie, groep inwoners of grondeigenaren 

treden dan op als de initiatiefnemer. 

 

Voordelen Nadelen 

• actieve deelname en betrokkenheid door 

(gedeeld of volledig) lokaal eigendom van 

de gemeenschap; 

• lokaal zeggenschap over de 

bedrijfsvoering; 

• hoog risico, hoog rendement: met grote 

lokale deelname en betrokkenheid wordt 

het risico ook kleiner. 

• financieel risico voor deelnemers, niet 

iedereen kan in alle projecten (financieel) 

meedoen; 

• risico dat het eigendom in handen is van 

slechts een beperkt aantal bedrijven of 

landeigenaren, en niet van de omwonenden;  

• de voorinvestering in onderzoeken is vaak 

hoog, bovendien is er dan nog onzekerheid 

of het project doorgaat. Eventueel kan dit 

worden opgelost door een garantstelling 

van de gemeente of provinciale regeling 

(LEI-F);  

• ook de verantwoordelijkheid voor het 

onderhoud ligt bij de deelnemers. 
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Financiële deelneming (individueel, risicodragend) 

Financiële deelneming is het (individueel) risicodragend 

deelnemen in het project, bijvoorbeeld met aandelen of 

obligaties of ander financieel voordeel. De wijze waarop 

dit kan, wordt tijdig kenbaar gemaakt door de 

initiatiefnemer. De vorm van financiële deelneming is 

verschillend per project. Per project zijn de doelgroep en 

haar wensen anders en wordt er maatwerk geleverd. 

 

Bij obligaties (achtergestelde leningen) zijn de 

deelnemers geen mede-eigenaar en wordt rente 

ontvangen op de inleg. Een variant op obligaties vormen 

de kWh-certificaten, waarbij een lange looptijd geldt en 

meerjarig groene stroom wordt afgenomen door de inleg 

van een vast bedrag per jaar. De financiële risico’s van 

obligaties zijn kleiner dan bij deelname via aandelen. 

 

Bij deelname via aandelen is wel sprake van gedeeld 

eigendom van het project. Andere mogelijkheden van 

gedeeld eigenaarschap zijn crowdfunding of deelname via 

een (provinciaal) energiefonds. 

 

Wanneer pas je deze optie toe? 

• als er voldoende bereidheid is bij de lokale gemeenschap om direct te investeren met 

eigen geld en financieel risico te lopen. 

 

Wat (of wie) is er voor nodig om het goed te doen? 

• interesse vanuit de lokale omgeving om op individuele basis mee te investeren; 

• bereidheid van de initiatiefnemer om bijvoorbeeld obligaties of kWh-certificaten uit te 

geven. 

 

Voordelen Nadelen 

• actieve deelname, eigenaarschap en 

gedeeld lokaal eigendom door 

omwonenden;  

• geen voorinvestering nodig door de 

deelnemers; 

• geen verantwoordelijkheid voor onderhoud. 

• financieel risico voor deelnemers, niet 

iedereen kan (financieel) meedoen; 

• voordeel komt vaak bij een relatief kleine 

groep terecht; 

• risico dat alleen bedrijven of landeigenaren 

deelnemen en omwonenden niet; 

• geen directe invloed op de bedrijfsvoering 
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Omgevingsfonds (collectief) 

Onderdeel van lokale afspraken kan een bijdrage door 

de initiatiefnemer aan een lokaal fonds of 

omgevingsfonds zijn. Met een omgevingsfonds kunnen 

omwonenden die niet in staat zijn zelf te investeren, ook 

meeprofiteren. Besluitvorming over de besteding van 

het omgevingsfonds gebeurt door de omgeving. Voor 

het beheer van een dergelijk collectief fonds wordt een 

onafhankelijk bestuur benoemd met in ieder geval een 

vertegenwoordiging van de omwonenden. Het 

onafhankelijk bestuur zorgt ervoor dat de middelen uit 

het fonds ten goede komen aan de nabije omgeving van 

het project. Het omgevingsfonds wordt met een voor 

het project redelijk bedrag gevuld door de 

initiatiefnemer(s). Voor windenergie geldt dat de hoogte 

van de bedragen uit de gedragscode als richtlijn wordt 

gehanteerd. 

 

Wanneer pas je deze optie toe? 

• het omgevingsfonds kan uitkomst zijn van het gesprek tussen de ontwikkelaar en de 

omgeving. Een dergelijk fonds kan een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in 

een gebied. Vaak is een fonds gericht op een specifiek doel, zoals economische of 

ecologische ontwikkeling, recreatie, duurzaamheid of energiebesparing. 

 

Wat (of wie) is er voor nodig om het goed te doen? 

• een brede vertegenwoordiging van omwonenden om het fonds te beheren, en eventueel 

(op verzoek van de omwonenden) de gemeente/provincie, de Natuur en Milieufederatie 

en/of de exploitant; 

• lokale overeenstemming over de kaders van het fonds; 

• maak zichtbaar welke projecten tot stand zijn gekomen dankzij de opbrengsten van het 

energieproject. 

 

Voordelen Nadelen 

• de opbrengsten uit het hernieuwbare 

energieproject komen ten goede aan 

maatschappelijke doelen, de samenleving 

profiteert als geheel; 

• omwonenden die niet in staat zijn met 

eigen geld te investeren profiteren ook 

mee. 

• mogelijk zijn de baten vanuit het 

omgevingsfonds niet voor iedereen 

zichtbaar of merkbaar. 
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Omwonendenregeling (individueel) 

Een omwonendenregeling is een lokale regeling gericht 

op direct omwonenden in een bepaalde straal rondom 

het zonnepark of de windturbine. Het kan gaan om het 

aanbieden van een bijdrage aan het verduurzamen van 

de woning (zoals woningisolatie), groene stroom met 

korting, gratis zonnepanelen of een andere financiële 

vergoeding. 

 

Wanneer pas je deze optie toe?  

• op basis van het gesprek tussen de 

initiatiefnemer en de omwonenden kunnen 

afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over 

het beperken van de overlast. Onderdeel van de 

afspraken kan ook zijn dat direct omwonenden 

financieel voordeel ontvangen. 

 

Wat (of wie) is er voor nodig om het goed te doen? 

• goede afspraken op basis van vroegtijdig overleg tussen initiatiefnemer en omwonenden. 

 

 

Voordelen Nadelen 

• omwonenden lopen geen financieel risico; 

• omwonenden die niet in staat zijn met 

eigen geld te investeren profiteren ook 

mee; 

• de baten zijn vaak direct merkbaar 

(bijvoorbeeld bij verduurzaming van de 

woning); 

• het biedt kansen voor verdergaande 

verduurzaming van de gebouwde 

omgeving en een koppeling met de 

warmtetransitie. 

• ligt gevoelsmatig dichtbij compensatie, dit 

kan tot verwarring leiden. Daarnaast kan dit 

ook als ‘afkopen’ worden ervaren; 

• omwonenden die niet binnen een 

vastgestelde afstand wonen van het project 

zijn geen onderdeel van de regeling. 
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