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Hoe doet u mee?
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Voordelen voor de omgeving

1. Financiële participatie 

Doel: zelf investeren

2. Omgevingsfonds

Doel: financiële bijdrage in buurtvoorzieningen

3. Windenergie tegen aantrekkelijk tarief.

Doel: lokale opwek voor lokaal verbruik

Aanpak participatie



Financiële Participatie 

Windpark Holtum-Noord



Vooralsnog denken we aan twee mogelijkheden:

1. Lening: 

• U leent eenmalig een bedrag aan het windpark 

• U ontvangt jaarlijks rente (ong. 4-5%)

• de lening wordt aan het einde van de looptijd terugbetaald. 

• Looptijd: te bepalen in overleg met U (5jr, 7jr, Anders?)

3. Financiële participatie



2. Aandelen (participatie via een fonds): 

• U koopt een aandeel (participatie) in het fonds en wordt mede-eigenaar.

• U krijgt jaarlijks een winstuitkering (dividend)

• Rendement ongeveer 4-7%

• Looptijd is onbeperkt

• U kunt een paar keer per jaar uw aandelen terug verkopen aan het fonds

Voorbeeld: het Regionaal Duurzaam Fonds van: www.meewind.nl

3. Financiële participatie

http://www.meewind.nl/


Praktisch:

• Hoogte participatie:   250,- 500,- 750,- 1.000,-? 

• Looptijd lening: 5 jr, 7 jr, 10 jr, anders?

• Hoe verdelen over geïnteresseerden? Bv: op basis van postcode en verdelen in rondes? 

• Inleg maximeren?

• Hoe groot moet de participatiecirkel zijn?

Voorbehoud:

• AFM conform

• Intern ENGIE goedgekeurd 

Financiële participatie



Omgevingsfonds 

Windpark Holtum-Noord



DOEL: Fonds voor sociale projecten in de omliggende wijken en buurten. 

INKOMSTEN:

⚫ Wordt jaarlijks gevuld met opbrengsten uit het windpark

⚫ Volgt de gedragscode van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)

⚫ Minimaal 0,50 € per geproduceerde MWh = circa € 15.000,- per jaar.

⚫ ENGIE extra: eerste jaar eenmalige storting vooraf door ENGIE van € 15.000,- zodat het 

fonds alvast van start kan

⚫ Totaal € 300.000,- over 20 jaar.

Omgevingsfonds WP Holtum-Noord



UITGAVEN:

⚫ Subsidieaanvragen door lokale bewegingen uit omliggende wijken/dorpen waarbij het gaat om een 

collectief en/of groepsbelang (reglement). Denk aan verenigingen, goede doelen en activiteiten door/voor 

vrijwilligers.

⚫ Beoordelingscommissie: oneven aantal vertegenwoordigers uit omliggende buurten/dorpen en 

onafhankelijk persoon bepalen gezamenlijk welke projectvoorstellen worden toegewezen. 

⚫ ENGIE kijkt slechts als toezichthouder mee. 

⚫ Nodig: 

— Fonds reglement

— Uitvoeringsovereenkomst

— Profiel leden Beoordelingscommissie, 

— Reglement Beoordelingscommissie

— etc.

Omgevingsfonds WP Holtum-Noord



Lokaal opgewekte stroom 

van Windpark Holtum-Noord



Stroom van Windpark Holtum-Noord
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● Ontvang thuis de stroom van de lokale windturbines tegen een aantrekkelijk tarief

● Aanbod voor: 

- Omwonenden (voorrang)

- Omliggende wijken en dorpen

● Naast stroom ook optie om voor CO gecompenseerd gas te kiezen

● Gratis tools om meer grip te krijgen op energieverbruik, bijvoorbeeld:

- ENGIE app

- Korting op energiebesparende producten

Samen delen we de energie en leveren een belangrijke bijdrage 
aan de duurzaamheid in de omgeving. 



Stroom van windpark Holtum-Noord
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Samen het verschil maken

00/00/2019 Voeg titel presentatie toe13

We willen en kunnen samen het verschil maken

om de wereld beter door te geven aan volgende generaties


