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� Inleidende video:

Zie: https://www.youtube.com/watch?v=_y6igT0szpY

Zie ook: www.energieparticipatie.nl

https://www.youtube.com/watch?v=_y6igT0szpY
http://www.energieparticipatie.nl/


Participatie en Lokaal Eigendom

� Klimaatakkoord, juni 2019

Om de projecten voor de bouw en exploitatie van hernieuwbaar op land in de 
energietransitie te laten slagen, gaan in gebieden met mogelijkheden en ambities 
voor hernieuwbare opwekking, partijen gelijkwaardig samenwerken in de 
ontwikkeling, bouw en exploitatie. 

Dit vertaalt zich in evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd 
wordt naar 50 % eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers en 
bedrijven). Investeren in een zon –en/of windproject is ondernemerschap. 

Dat vergt ook mee-investeren en risico lopen. …

Er is lokaal ruimte om hier vanwege lokale project-gerelateerde redenen van af te 
wijken. …

Participatie wordt vertaald naar ‘Lokaal Eigendom’



Lokaal Eigendom

� RES 1.0 West-Overijssel, zomer 2021
Zie hoofdstuk 9: https://www.reswestoverijssel.nl/res1-0/documenten+res1-
0/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1953654

Lokaal eigendom betekent dat bewoners en/of bedrijven *) uit de lokale gemeenschap 
eigenaar of mede-eigenaar zijn van een zonneveld of windmolen. Dat eigendom is vaak een 
collectief eigendom, vaak in de vorm van een coöperatie of een andere passende 
rechtsvorm. 

Binnen deze kaders bepaalt iedere gemeente zelf wat als lokaal gezien wordt. Een 
gemeente(raad) kan ervoor kiezen dit af te wegen per project en initiatiefnemer of hier een 
aantal criteria aan verbinden in het (energie)beleid. 

Bron: Keuzes en scenario’s Lokaal Eigendom, Werkgroep Lokaal Eigendom; 20 december 2020
*) e ́e ́n lokale agrarië ̈r of e ́e ́n lokaal bedrijf dat een zon- of windproject zelfstandig realiseert zonder daar de omgeving van mee te laten 

profiteren in de opbrengsten beschouwen we niet als lokaal eigendom

https://www.reswestoverijssel.nl/res1-0/documenten+res1-0/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1953654


Beleid gemeente

� Lokaal Eigendom is een middel om :

� zeggenschap van de omgeving te regelen en 

� te zorgen dat (een deel van) de opbrengsten terugvloeien naar de omgeving

� Elke gemeente geeft hieraan binnen het landelijk en regionaal beleid een eigen invulling. Er 
zijn 3 scenario’s *):

1. De kaderstellende gemeente: lokaal eigendom vastleggen in beleid en het daarna 
overlaten aan de markt

2. De stimulerende gemeente: uitnodigingsplanologie of maatschappelijke tender

3. De ontwikkelende gemeente: de gemeente zelf als de ontwikkelende partij

*) Zie het rapport ‘Keuzes en Scenario’s Lokaal Eigendom’ van de RES 1.0 West-Overijssel voor een nadere uitwerking



Participatie

� Beleidsparticipatie

� Beleidsmatige kaders stellen 

� Procesparticipatie
� Vergroten van het lokale draagvlak (of tenminste: acceptatie)

� Financiële participatie
� Zorgen dat de opbrengsten niet wegvloeien, maar (gedeeltelijk) lokaal blijven

“niet alleen de lasten, maar ook de lusten”



Vormen van financiële participatie

Financiële 
participatie

Risicodragend 
investeren

Afdracht aan 
de omgeving



De fasen van een 10 MWp zonneveld

Risico

Waarde

’Financial close’

Ontwikkelingsfase

hoog

laag

‘De kosten gaan voor de baat uit’:

In de ontwikkelingsfase dalen 
geleidelijk de risico’s, en neemt de 
waarde toe

Rechter Y-as

Linker Y-as



Uitgangspunten 10 MWp zonneveld (indicatief)

� Ontwikkelingskosten
� € 400.000

� Investeringskosten
� € 510 per kWp (SDE++ 2022)
� 10 MWp = € 5.100.000

� Extra investering in jaar 12:
� € 130.000 (vervanging omvormers)

� Opbrengst:
� Basisprijs: € 54,8 per MWh (SDE++ 

2022)
� à Totaal circa € 500.000 per jaar

� Subsidieperiode: 15 jaar
� 990 kWh/kWp in jaar1
� Degradatie: 0,64% per jaar

� Exploitatiekosten:
� € 125.000 in jaar 1
� Inflatie: 1,5%

Bron: PBL, april 2021
Conceptadvies SDE++ Zonne-energie



Opbrengst en kosten staan (grotendeels) vast

De mogelijkheden om de ‘taart’ te vedelen zijn beperkt



Rechtspersonen voor Lokaal Eigendom
Zeggenschap Financieel Risico

Coöperatie U.A. 
(Uitgesloten 
Aansprakelijkheid) 

Coöperatief ondernemerschap
• Meer flexibel als BV
• ALV (vaak: ‘one man, one vote’)
• ALV geeft mandaat aan bestuur 

voor dagelijkse leiding en 
besluiten

• Beperkt tot het kapitaal van de 
coöperatie

• Vereniging met doel en 
winstoogmerk

• Winstuitkering mogelijk

Besloten vennootschap 
(BV)

Gezamenlijke onderneming
• Dagelijkse leiding bij 

bestuurder(s) 
• Aandeelhouders vergadering 

naar rato van aandeel

• Kapitaal ingebracht als 
aandelen

• Beperkt tot het kapitaal van de 
coöperatie

• Winstuitkering in de vorm van 
dividend

Vennootschap onder 
Firma (VOF)

Gezamenlijk bedrijf met anderen
• Geen Rechtspersoon
• Vennotenoverleg 

• Vennoten zijn hoofdelijk en 
algemeen aansprakelijk

• Winstuitkering mogelijk

Stichting Maatschappelijk doel zonder 
winstoogmerk
• Kent geen leden
• Zeggenschap ligt bij het bestuur

• Inbreng kapitaal via donaties, 
subsidies

• Evt. winstuitkering alleen aan 
ideëel doel

Vereniging Gezamenlijk doel zonder 
winstoogmerk

• Inbreng kapitaal via 
contributies of donaties

Zie ook: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/organiseren-van-je-energiecooperatie

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/organiseren-van-je-energiecooperatie


Mogelijkheden van risicodragend investeren

Financiële 
participatie

Risicodragend 
investeren

Afdracht aan 
de omgeving

Aandelen
(Achtergestelde)

Obligaties Senior lening



Structurering bij risicodragend investeren

Toelichting

Zeggenschap, tevens inbreng EV

(Lokale) financiële inbreng, 
(achtergestelde) lening

Resultaat uit exploitatie vloeit via 
dividend/rente terug naar de 
deelnemers

Projectontwikkelaar/
Investeerder

Zonneveld
VOF of BV

Coöperatie Grondeigenaar

Assets

Special 
Purpose

Company

Bank en/of
Fonds

VV (lening)

Rente en 
aflossing

Dividend

Participaties

Inkomsten
Verkoop energie

SDE++ Subsidie

X% (100 -X%)

Senior lening

Afdracht aan de omgeving

Management-fee,
Afdracht aan coöperatie

Obligaties



Keuzes voor de energie-coöperatie
� Wanneer instappen in project

1. (Aan het begin van de) Ontwikkelingsfase
2. Bij ’financial close’
3. Nadat de bouw is afgerond

� Eigendom in project
1. Volledig = 100% Lokaal Eigendom
2. Mede-aandeelhouder, eigendom samen met projectontwikkelaar
� Positie en rol grondeigenaar

� Hoe instappen in project
� Aandelen = risicodragend naar rato van aandeel in het project
� Obligaties = ‘achtergestelde’ lening

� Structureren van de samenwerking

Keuzes kunnen 
per coöperatie en 
per situatie anders 
zijn



100% Lokaal Eigendom

� meestal vanaf de start van een project

Bron: RES West-Overijssel; hoofdstuk 9;
Keuzes en Scenario’s Lokaal Eigendom
10 december 2020 



Gedeeld Lokaal eigendom

Bron: RES West-Overijssel; hoofdstuk 9;
Keuzes en Scenario’s Lokaal Eigendom
10 december 2020 



Lokaal eigendom in de exploitatiefase

Bron: RES West-Overijssel; hoofdstuk 9;
Keuzes en Scenario’s Lokaal Eigendom
10 december 2020 



Afdracht aan de omgeving

Financiële 
participatie

Risicodragend 
investeren

Afdracht aan 
de omgeving

Omgevingsfonds
Directe afdracht aan 
organisatie/project

Directe afdracht 
aan omwonenden


