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Stand van zaken

• Financiele participatie voor lokaal eigendom
• Leden investeren met hoog risico in zon- en windprojecten
• Hoog risico: als het mis gaat, dan is de investering weg
• Als het project slaagt, dan een goed rendement

• Kunnen we de doelgroep met smalle beurs betrekken? 
• Standaard aanpak: Investeringsbedrag kleiner maken
• Resultaat: mensen met smalle beurs tekenen niet in

• Kun je mensen met smalle beurs toch laten profiteren? 



Hoe kunnen mensen met smalle beurs 
toch mee profiteren? 
Zijn er investeerders te vinden die namens de smalle beurs willen investeren?

1. Willen leden van coöperaties een deel van hun rendement afstaan?

2. Zijn er financiële partners die willen investeren namens huishoudens met een 
smalle beurs? Rondgang langs een aantal financiële partners:
• Provincie Utrecht, SETU Energiefonds Utrecht, BNG, 
• De Rabobank, Triodos
• Energie Samen, Meewind

Conclusie:

• Financiële partners willen niet direct geld lenen aan huishoudens met smalle beurs 

• Maar, financiële partners willen wel investeren in opwek van zon en wind, 
gericht op de energiecoöperatie,
namens de huishoudens met smalle beurs (te coördineren door de coöperatie)
en (een deel van) het rendement afstaan 



Uitgangspunten en principes
Omdenken van níet naar wél mee investeren

Ik doe níet mee, want:
• Een inkomensgelijkheidsinstrument 

• Een risicovolle investering

• Kans op reputatieschade

Ik doewél mee, want:
• Een kansengelijkheidinstrument
• Huishoudens met een smalle beurs 

krijgen de kans om mee te profiteren 
van zon- en windenergie

• Een revolverende
hefboominvestering
• Opslag van succesvolle investeringen 

compenseert een incidentele falende 
investering

• Maakt nieuwe investeringen mogelijk 
voor een coöperatief en inclusief doel

• Ambitie naar 
maatschappelijke relevantie
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