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• 2000-2013 grondposities vergeven aan ca. 8 verschillende 
projectontwikkelaars

• 2013 gemeentelijke windvisie verplicht burgerparticipatie, 
• 2015 overeenstemming tussen coöperatie en 4 projectontwikkelaars; 

25% aandeel voor de burgers
• 2017 Vergunning voor 14 turbines van 120-140 m masthoogte; ca. 55 

MW
• 201 Burgers bereiden aandeel uit naar 50% en investeren 50 miljoen
• 2020 Jaarlijks €700K overwinst nieuwe projecten



Voordelen mede-eigenaarschap in 
ontwikkeling

• Lokale opbrengst gegarandeerd

• Lokale ogen en oren

• Houdt de discussie netjes, buren onder elkaar

• Zorgt voor transparantie en eerlijkheid

• Geeft grootschalige techniek een menselijk gezicht

• Toegang tot lokale politiek



Gemiddelde casus voor een windproject

• Ontwikkelperiode 5-15 jaar

• Veel lobby en vooronderzoek

• Uiteindelijk (vormvrije) MER

• Wijziging bestemmingsplan

• Vergunning

• Raad van State

• Bouw



Dimensies ‘model’ turbine

• 3,5 MW

• 3300 draaiuren

• SDE+ 6,5 cent, GVO 0,5 cent

• € 330 000 Out of pocket ontwikkeling

• Capex 4,7 M

• 15-25% eigen vermogen

• Rente vreemd vermogen 2-3 %
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Capex

Traditioneel M€ Coöperatie M€
Turbine 3,2 3,2
Infra 0,9 0,9
Bouwvoorbereiding 0,6 0,6
Ontwikkeling 0,33 0,33
Ontwikkelfee 2,01 0,495
Totaal 7,04 5,53



Exploitatie

Traditioneel x 1000 € Coöperatief
Inkomsten 809 809
Kosten -165 -165
Financiering VV -469 -368
Belasting -12 -37
Vergoeding EV -112 -109
Blijft na vergoeding EV 55 150
%EV 0,5% 11%



Zonnevelden

• Businesscase is minder

• Principes zijn het zelfde

• Waardeontwikkeling per HA: ca. € 40.000



Meer mogelijkheden voor gebiedswaarde

• Omgevingsfonds

• Lokaal aanbesteden

• Lokaal beheer

• Lokale stroomlevering

• Achter de meter

• Aansluiting delen



Conclusie

• Voorwaarde voor maximale waarde in het gebied:
– Lokaal eigendom

– Ontwikkelen op basis van risicovergoeding, niet op basis van 
de waardesprong

– Onderscheid tussen vergoeding voor kapitaal en eigendom van 
de winst

• En niet onbelangrijk, eigendom geeft ruimte voor 
professionalisering = banen



Hoe ga je dit doen?

• Gemeente meekrijgen in vastleggen
participatiemogelijkheden

• Ontwikkelen eigen meerwaarde:
– Draagvlagcommunicatie

– Fondsenwerving

– Deelname aan RES ontwikkeling

• Lef hebben (of lef lenen van ervaren coops)




