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WIND- EN
ZONPROJECTEN:
Wat leveren ze de lokale
gemeenschap op in geld?
OKTOBER 2020

Op 3 manieren kunnen wind- en zonprojecten
geld opleveren voor de lokale gemeenschap:
1. Sterkere lokale economie
•

•

Lokale bedrijven voeren werk uit voor de projectontwikkeling,
de aanleg en het beheer van wind- en zonprojecten
De gemeente krijgt geld voor het opstellen van plannen via leges
en belasting

2. G
 eld voor omwonenden, grondeigenaren en uit
het Omgevingsfonds

De eigenaar van het wind- of zonproject stort voor elke opgewekte eenheid
energie geld in een fonds, zoals een Omgevings- of Landschapsfonds. Dit
geld komt ten goede aan de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld voor een
dorpshuis, school of sportvereniging. Grondeigenaren en omwonenden
ontvangen een vergoeding.

3. Winst voor lokale eigenaren

Lokale partijen kunnen zelf wind- en zonprojecten ontwikkelen en
exploiteren, bijvoorbeeld voor 50% of helemaal (100%). Zo delen ze in
de winst. Vaak is die lokale partij een lokale energiecoöperatie. Vaak biedt
de energiecooperatie inwoners uit de omgeving gelegenheid om mee te
investeren en op deze manier te profiteren van het rendement.

Opbrengsten via een sterkere lokale
economie in 15 jaar:
Indicatie Windpark Deil, Betuwewind
van één windturbine (4,2 MW):
€ 1 miljoen
Indicatie Zonnepark Avri:
€ 150.000

Opbrengsten via eigenaren,
omwonenden en Landschapsfonds
in 15 jaar (indicatie Windpark Deil,
Betuwewind):
Van één windturbine:
€ 1 miljoen

Lokale winst in 15 jaar bij 100%
lokaal eigendom:
Van één windturbine (Avri):
€ 2 - 3 miljoen
Van één hectare zonneveld (Avri):
€ 200.000

Indicatie winst lokale eigenaren
Lokale winst in 15 jaar (voorbeelden uit regio
uitgerekend door Energie Samen Rivierenland)

1 windturbine (4,2 MW bij

1 hectare zonneveld

Windpark Deil, Betuwewind)

(0,9 MW bij Avri)

Bij 100% lokale financiering

€ 5.200.000

€ 200.000

Bij 50% lokale financiering

€ 2.600.000

€ 100.000

€0

€0

Bij 0% lokale financiering

VOORBEELD UIT ONZE REGIO
Coöperatie Vrijstad Windwinning
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Een lokale energiecoöperatie is een groep bewoners
die samen wind- en/of zonprojecten ontwikkelen en/of
financieren.
Iedereen kan lid worden van een coöperatie of financieel meedoen en meedelen in de winst. Vaak kan dat al
met een kleine investering. De leden beslissen samen
over initiatieven en investeringen.
Via een lokale energiecoöperatie komt de winst in de
omgeving terecht in plaats van bij een commerciële
ontwikkelaar.
Sommige lokale energiecoöperaties doen alles zelf.
Andere werken samen met een commerciële ontwikkelaar.
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Wat is een lokale energiecoöperatie?
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Bij de Coöperatie Vrijstad Windwinning in Culemborg
zorgen ze er voor dat de opbrengsten lokaal terechtkomen
via een Grondfonds. Ze werken er met het concept
‘Eerlijk delen’.
•
Omwonenden krijgen 20% van de lokale opbrengst.
•
Eigenaren en pachters met een windturbine krijgen een
schadeloosstelling. Dit is een aansluit- en meewerkvergoeding, en een vergoeding voor allerlei soorten schades
(inkomen, vermogen, herstel, toekomst).
•
Ook krijgen zij een bonus van 50% van de schadeloosstelling. Het bedrag wordt omgerekend in een vergoeding per vierkante meter gebruikte grond.
•
Het resterende bedrag van de totale grondvergoeding
wordt verdeeld onder de grondeigenaren en pachters. De
hoogte van het bedrag hangt af van het aantal
hectares dat de eigenaar of pachter inbrengt.
•
Meer weten? Kijk op vrijstadenergie.nl
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In Gelderland zijn 66 lokale energiecoöperaties. Op
resrivierenland.nl vindt u een overzicht van initiatieven in regio Rivierenland. In heel Nederland zijn er 500
lokale energiecoöperaties met totaal 70.000 leden.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Op resrivierenland.nl/bibliotheek
vindt u onder andere:
1. de volledige presentatie van Energie Samen
Rivierenland met voorbeelden,
2. een tabel met onderliggende cijfers,
3. Verkenning toekomstpotentieel burgerenergiebeweging 2030 (Ministerie EZ)

MEER INFORMATIE
Kijk op: www.resrivierenland.nl
Contact: info@resrivierenland.nl
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