Participatieproces
Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is opgericht om participatie in duurzame energieprojecten van
omwonenden mogelijk te maken. De organisatie is ingericht om op een coöperatieve en professionele
manier duurzame energieprojecten te initiëren, te ontwikkelen, uit te voeren en te exploiteren of in deze
processen de samenwerking te zoeken met andere partijen. Doel van de coöperatie is om daadwerkelijk
lokale duurzame energieprojecten te realiseren.
Cijfers:
Oprichting
Aantal leden op 1-4-2020
Ledenvermogen
Geïnvesteerd vermogen
Opgesteld windvermogen
Opgesteld zonvermogen

14 november 2014
912
ca. € 4.800.000
ca. € 49.000.000
26,8 MWe
0 MWe

De coöperatie voldoet aan de wetgeving en is aangemeld bij de AFM. Leden lenen geld aan de coöperatie
om dit vervolgens samen te investeren in projecten. Leden hebben onafhankelijk van hun inleg één stem op
de Algemene Ledenvergadering. Er is een leenreglement dat voorziet in o.a. investeringen in verschillende
risicofasen, de overdraagbaarheid van leningen en een maximum van een lening.
Het is voor ons van essentieel belang dat we betrokken zijn vanaf de vroegste ontwikkeling van het project.
In deze fase willen we dan ook mede-eigenaar zijn voor minimaal 50%. Ten tweede streven wij alleen
eigenaarschap na met zeggenschap en zijn niet geïnteresseerd in een achtergesteld aandeel in een project.
Zonontwikkeling
Voor de ontwikkeling van zonneweides in de gemeente West Betuwe heeft de coöperatie besloten zich ook
hiervoor open te stellen. Dit betekent dat de coöperatie naast een windafdeling ook een zonafdeling krijgt
waarin zonneveldprojecten worden ondergebracht. Analoog aan de windprojecten komt er een apart
zonleenreglement voor de leden. Doel van de zonontwikkeling voor de coöperatie is om zowel
omgevingsparticipatie als financiële participatie invulling te geven. Hierin nemen wij de omwonenden als
uitgangspunt en brengen wij landelijke kennis, lokale inzichten en wensen, en overheidsregels bij elkaar tot
een succesvol project. Doel is ook door een participatieve aanpak van duurzame projecten meer mogelijk te
maken. Meer duurzame energie en meer bijdragen aan de omgeving.
Omgevingsmanagement
Voor de coöperatie is het van primair belang dat er een goed plan wordt gemaakt. Dit betekent dat het
gedragen moet zijn door een ruime meerderheid van de omgeving en lokale belangenorganisaties met
maximale acceptatie onder de direct omwonenden. Onze drijfveer hierin is dat wij zelf ook omwonend
zijn en blijven. Om dit succesvol te bereiken, hebben wij een aanpak van binnen naar buiten. Hierbij leggen
we eerst contact met de direct omwonenden. Met hen worden de processen van de projectontwikkeling
doorgenomen en bekeken wat alternatieven in ontwerp en uitvoering zijn.
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Met een voorkeursopstelling zal dan naar de ruimere omgeving en lokale belangenorganisaties worden
gegaan. Hierop kan het plan geoptimaliseerd worden. Dit plan gaat dan weer naar de hele gemeente en
uiteindelijk ook naar het bestuur van de gemeente.
We hebben veel ervaring met het organiseren van huiskamerbijeenkomsten en buurtbijeenkomsten.
Door mensen persoonlijk uit te nodigen, halen we hoge opkomstpercentages. Onze interactieve benadering
zorgt ervoor dat niemand buitengesloten raakt.
Uiteraard zal er ook tegenstand zijn. Deze zal worden meegewogen in het voorstel en dus altijd benoemd
worden. Helaas lukt het niet altijd om iedereen tevreden te stellen; maar ook ontevreden omwonenden
hebben blijvend een plaats in het gesprek.
Financiële participatie
Zoals beschreven, heeft de coöperatie reeds afspraken en systemen om het financiële deel van een project
te organiseren. We kunnen hiervoor al uit een grote groep leden putten. De ontwikkeling van zonnevelden
is voor ons ook een reden om weer nieuwe leden te werven.
Ongeacht de inleg hebben leden bij ons eenzelfde stem. Door de lage instap van minimaal € 50 inleg is het
mogelijk voor iedereen om mee te doen. Er is geen jaarlijkse contributie.
De voorfase van de ontwikkeling wordt door de coöperatie betaald. Voor de fases tot vergunning en tot
financial close krijgen leden de kans om geld te lenen aan de coöperatie en mee te investeren met een
risico-opslag. Het risico van deze fase zal duidelijk in kaart gebracht. Hiervoor zal een zonleningsreglement
beschikbaar zijn.
Voor de exploitatiefase zal voor de (potentiele) leden een prospectus gemaakt worden. Er zal per lid een
maximum inleg gelden. De rente in de exploitatiefase zal tussen de 4 en 8% liggen. Aflossing gebeurt op
basis van een vooraf bepaald schema, maar afhankelijk van de inkomsten kan dit aangepast worden.
De coöperatie beschikt over een softwaresysteem dat de administratie voert over de leningen. Via een
webportal kunnen de leden op ieder moment inzicht krijgen in de status van hun lening en uitbetaalde
rente en aflossingen.
Uiteraard nemen we de Gedragscode van Holland Solar mee in alle overwegingen. We beschouwen de
gedragscode als een minimum uitgangspunt. Zie: https://hollandsolar.nl/gedragscodezonopland

Voor contact: zon@betuwewind.nl
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