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Team 

Duurzaamheid en 

Nieuwe Energie 
 

Voor een duurzame toekomst 
 

 

Vanuit de adviserende rol aan veelal agrarische grondeigenaren, is 

bij Countus in de loop der jaren expertise en ervaring rondom 

ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie-initiatieven 

ontstaan. Om lokale initiatieven beter te kunnen ondersteunen, 

heeft Countus een speciaal Team Duurzaamheid en Nieuwe Energie 

(DNE) samengesteld. 

 

Visie 

Het opwekken van duurzame energie moet voor zowel de betrokkenen alsook voor de omgeving 

duurzaam zijn én blijven. Structurering aan de voorkant is belangrijk, evenals regie houden op de 

juiste lusten- en lastenverhouding. Door regie te houden en budget te organiseren, creëer je kwaliteit 

en daadkracht in een project. Op die manier komt er beweging en is er veel mogelijk. Countus is 

lokaal betrokken en wil daarom bijdragen aan gemeentelijke verduurzaming.  

 

Het team 

De professionals uit het Team DNE hebben elk hun eigen specifieke achtergrond, deskundigheid en 

ervaring in wind en/of zonne-energie en weten hoe ze jou moeten adviseren. Door de samenstelling 

van het team bundelt Countus haar krachten en kan er snel geschakeld worden tijdens een 

adviesproject. 
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Waar kunnen wij 

je bij helpen? 
 

Van deelterreinen tot geheel 
 

Het Team DNE van Countus bestaat uit verschillende professionals. 

Bert Kuijers is ondernemersadviseur op vestiging Staphorst en is 

vanuit zijn functie een verbindende factor in het Team DNE. “Als 

adviseur zit ik graag vroeg aan tafel om mee te denken over de 

plannen, de planning en complexiteit die de toekomst van het 

initiatief met zich meebrengt,” vertelt Bert Kuijers. “Hieronder lees 

je meer over de aanwezige expertises binnen ons team.” 

 

Procesbegeleiding 

Een procesbegeleider begeleidt lokale energie-initiatieven van a tot z. De procesbegeleider zorgt 

ervoor dat er voortdurend overzicht is en schakelt op tijd de juiste specialisten bij. Vaak is de 

procesbegeleider ook strategisch communicator, belangenbehartiger en dealmaker. Dat maakt een 

procesbegeleider voor dergelijke trajecten onmisbaar. Countus Team DNE beschikt over meerdere 

procesbegeleiders die ingezet kunnen worden. 

 

Bedrijfseconomische advisering 

Een bedrijfseconomisch adviseur berekent de behoeften van de opdrachtgever door in een 

bedrijfsplan en maakt exploitatiebegrotingen, prognose-overzichten en offerteramingen. 

De adviseur berekent bovendien multidisciplinair welke keuzes het meest rendabel zijn, zowel voor 

de korte als voor de lange termijn. Daarbij wordt goed gekeken of de bedrijfseconomische 

uitgangspunten en keuzes te combineren blijven met bestaande kernactiviteiten, fiscaliteiten en 

bijbehorende regelgeving. 

 

 

 

 



 
 

 

Fiscale advisering  

Het is belangrijk om de fiscale gevolgen van een energieproject goed in kaart te brengen. Bij een 

project zijn vaak diverse partijen betrokken zoals investeerders, grondeigenaren en omwonenden. 

Voor elk van deze partijen speelt de fiscaliteit een rol. Vooral in de opstartfase kunnen deze partijen 

keuzes maken die later in het ontwikkelproces van het project grote invloed kunnen hebben op de 

fiscale uitkomsten. Btw is een specifiek onderwerp dat voldoende aandacht vraagt. Zo zitten in 

grondovereenkomsten btw-aspecten die grote risico’s met zich mee kunnen brengen. Halbe van den 

Berg is als btw-specialist betrokken bij Countus en de duurzame energie-initiatieven.  

 

Juridische advisering 

Een jurist beoordeelt de overeenkomsten en adviseert proactief over de mogelijke risico’s, 

aansprakelijkheidsissues en verplichtingen. Daarnaast denkt hij mee over de optimale structuur, stelt 

contracten met bijvoorbeeld grondeigenaren op en/of beoordeelt deze.  

 

Subsidie advisering 

Vanuit de overheid worden ondernemers en particulieren gestimuleerd over te gaan op duurzame 

energie. Er zijn hiervoor verschillende subsidiemogelijkheden. Een subsidieadviseur kent alle 

mogelijkheden en adviseert proactief om keuzes te maken die extra subsidie opleveren. Daarnaast 

adviseert een subsidieadviseur over de wettelijke regels waaraan moet worden voldaan, om voor 

bepaalde subsidies in aanmerking te komen. 

 

Financiering 

De financieringsparagraaf van duurzame energie-projecten is een apart hoofdstuk. Vanaf het begin 

zullen de initiatiefnemers op zoek moeten naar risicokapitaal om de aanloopkosten te bekostigen. Er 

zijn verschillende manieren om dit te organiseren. Soms ligt de financiering bij de initiatiefnemers, 

ondernemers of grondeigenaren, maar er kan ook aanspraak gemaakt worden op subsidies in deze 

fase. 
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 Heb je hulp nodig bij het opzetten of realiseren van een lokaal energie-initiatief? De professionals 

uit het team Duurzaamheid en Nieuwe Energie staan klaar om je te helpen. Neem voor een 

vrijblijvende sparringsessie contact op met Bert Kuijers via 06 143 20 458.   

 



 
 

 

Alle kennis onder 

één dak 
 

Persoonlijk aanspreekpunt 
 

Als toekomstgerichte, energieke adviseur heeft Bert Kuijers hart 

voor de regio en is hij betrokken geweest bij de geboorte van 

diverse lokale energie-initiatieven.  

Gelijk aan de werkwijze bij Countus, is er één persoonlijk aanspreekpunt voor elk energie-initiatief. 

Dit zorgt voor overzicht, korte lijnen en snel schakelen. Bert staat naast de initiatiefnemer en legt 

de verbinding met het team van specialisten om hem heen. Zo bereik je altijd de juiste persoon, 

waarborg je kwaliteit in je plan en maak je meters.  

 

 



 
 

 

Een steentje 

bijdragen aan 
 

Referentieprojecten in beeld 
 

 

Wij laten je graag enkele van de projecten zien waarbij wij 

betrokken zijn geweest en op welke manier wij onze bijdrage 

hebben geleverd.  

 

Wij Duurzaam Staphorst - Windpark 

De gemeente Staphorst heeft als doel een 100% coöperatief windpark te bouwen, waarbij de winst 

van het windpark de gemeentegrenzen niet verlaat. In december 2017 heeft Countus op verzoek 

van een aantal ondernemers het idee gepitcht om de provinciale opgaaf namens Staphorst 

coöperatief op te pakken. Vanaf dat moment is het snel gegaan. Met een kerngroep is een kwalitatief 

sterk plan gemaakt en de financiering geregeld om de vervolgstappen tot financial close te kunnen 

doorlopen. Een grote opgave met een milieueffectrapportage en een omvangrijk vergunningstraject. 

Countus heeft vanaf de start van het project proactief mee kunnen denken in de kerngroep en continu 

fiscale, juridische en strategische vragen beantwoord en opgelost. Ook bij de financiering van het 

risicovolle startkapitaal, het opzetten van de fiscale en juridische structuur en het samenstellen van 

de contracten en samenwerkingsverbanden was Countus betrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Steenergie – Voor een energieneutrale gemeenschap 

Coöperatie Steenergie is spoortrekker in de transitie naar een energieneutrale gemeenschap 

Steenwijkerland voor en door Steenwijkerlanders. De groep initiatiefnemers wist Countus te vinden 

in de opstartfase. Countus nam plaats in de projectgroep die tweewekelijks om tafel zat en heeft 

geadviseerd over de oprichtingsstructuur en het vastleggen ervan. Fase 1 kon daarmee uitgevoerd 

en gefinancierd worden. Voor fase 2 is de structuur uitgebreid en aangepast, naar een kans die zich 

voordeed aan de initiatiefnemers. De in de structuur ingebouwde flexibiliteit kwam hier goed van 

pas. Tijdens de verschillende fases hebben de fiscalist, jurist en btw-specialist voortdurend achter 

de schermen meegekeken naar contracten en andere stukken.     

 

Diverse wind- en zonenergie projecten op het nieuwe land  

In de Noordoost- en Flevopolder zijn de juristen en fiscalisten als adviseur betrokken geweest bij 

diverse projecten. Van kleine tot grote windparken en zonnevelden. Vanaf de start meedenken over 

de optimale structuur voor de juridische flexibiliteit en fiscale optimalisatie is essentieel. Voor 

meerdere parken zijn afspraken gemaakt met de Belastingdienst met betrekking tot de afschrijvings-

problematiek. Als fiscalist is er in de initiatieffase nauw contact met de notaris voor de oprichting 

van de coöperatie of BV. Afhankelijk van de wensen van de initiatiefnemers en/of 

projectontwikkelaars, werd er fiscaal en juridisch meegedacht. Contracten voor omgeving en 

grondeigenaren werden opgesteld of beoordeeld, waarbij de fiscale en juridische posities van alle 

partijen in ogenschouw werden genomen. 

 

Procesbegeleiding in de praktijk 

Bevindt een project zich in de oriëntatiefase, dan geeft een procesbegeleider structuur aan de 

agenda. Het team van initiatiefnemers werkt met ondersteuning aan de uitdagende opgave die voor 

hen ligt. Het organiseren van budget en aanvullen van het team met specialistische kennis die 

voorhanden is bij Countus, staat geagendeerd in deze fase. Evenals de vergoedingenstructuur, 

politieke issues, het betrekken van de omgeving en (op hoofdlijnen) de communicatie. Nadat de 

contouren geschetst zijn, schakelt de procesbegeleider met de jurist en fiscalist om de structuur 

hierop in te richten.  

 

Een procesbegeleider wordt ook betrokken wanneer projecten vastlopen. Dit kan gebeuren doordat 

gemoeid gaande bedragen en belangen groter worden of veranderen. Als soort van mediator treedt 

de begeleider op om het proces vlot te trekken, echter is voorkomen beter dan genezen.  

 

In een mogelijk ander scenario is er sprake van onvoldoende middelen om de eindstreep te halen. 

Daar er voor een goed plan altijd geld te vinden is, gaan we op zoek. We brengen partijen bij elkaar 

en wegen de belangen af. Hierin in ruime ervaring aanwezig binnen het Team DNE van Countus. 


