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Tender	zonneweides	Spoor	4		

KODE	Beesel	 

 

27 juni 2020 

 

Inleiding 
Op 27 januari 2020 heeft de gemeenteraad van Beesel kaders voor opwekking van hernieuwbare 

energie vastgesteld, in het bijzonder rond zonne- en windenergie. Voor zonne-energie zijn vijf sporen 

opgenomen: 

• spoor 1, op daken van bedrijven, kantoren, woningen, woongebouwen, etc. 

• spoor 2, op reststroken, bijvoorbeeld langs autosnel- en spoorwegen, op plassen, oude 

stortplaatsen, etc. 

• spoor 3, binnen bouwvlakken 

• spoor 4, zonneweides gelegen in gebiedstype oude ontginningen 

• spoor 5, zonneweides gelegen in gebiedstype jonge ontginningen 

 

Voor spoor 4, gebiedstype oude ontginningen, is in KODE vastgesteld om in de periode 2019 tot en 

met 2021 uit te gaan van het vergunnen van maximaal 4 zonneweides, met een maximale grootte 

van 5 ha elk, via tendering. Deze begeleidende notitie beschrijft hoe de tender is georganiseerd en op 

welke punten plannen worden beoordeeld.  

We kiezen voor tenderen om te voorkomen dat er teveel zonneweides komen in dit relatief 

kleinschalige gebied. Via tenderen hebben we meer grip op de behandeling van de initiatieven en 

daarmee ook meer grip op de kwaliteit van de locaties die worden ontwikkeld.  

 

Meer info over KODE Beesel: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-118496.html 

Wat gaan we tenderen 
Uitgangspunt is in de periode 2020-2021 medewerking te verlenen aan maximaal 4 initiatieven voor 

een zonnepark in het gebied behorende tot spoor 4 oude ontginningen. In KODE Beesel is in 

paragraaf 4.1 een overzichtskaart opgenomen van de verschillende gebieden en bijbehorende 

uitsluitingen. In deze eerste tender gaan we voor toekenning van 2 parken. De overige 2 parken 

volgen in later stadium. Mogelijk in een tender, dan wel maken we ze bijzonder door hiermee 

specifieke knelpunten op te lossen via een maatwerkaanpak. Het college behoudt zich het recht hier 

nadere invulling aan te geven. 

 

Voor de in te brengen locaties gelden de harde randvoorwaarden zoals gesteld in paragraaf 4.1 van 

KODE Beesel. Beknopt weergegeven houden de randvoorwaarden het volgende in:  

• Maximaal is er 20 ha te beleggen in gebiedstype spoor 4 (oude ontginningen, gelegen tussen 

Maas en A73, met uitzondering van de esgronden van ‘t Haselt); 

• De minimale (bruto)maat van de zonneweide is 2 ha, de maximale maat is 5 ha;  

• Ten behoeve van enige spreiding liggen zonneparken waarvan één groter is dan 2 ha 

minimaal 500m verwijderd van elkaar. 
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Wat levert de tender op 
De opbrengst van de tender is een prioritering van ingebrachte plannen naar de 

kwaliteitsmaatstaven die vooraf zijn opgesteld en die hun oorsprong vinden in KODE Beesel en 

leerervaringen van de afgelopen jaren. Het plan dat als hoogste scoort, verdient daarmee verdere 

planologische medewerking. Daarmee is niet gezegd dat het plan ook daadwerkelijk leidt tot een 

benodigde bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan. De planologische procedure daartoe wordt na gunning via deze tender opgestart.  

Hoe gaan we tenderen 
Op 27 juni 2020 is deze tender formeer gepubliceerd in de lokale/regionale media. We nodigen 

marktpartijen, energiecoöperatie en burgerinitiatieven uit om een initiatief voor een zonneweide in 

het beoogde gebied in te dienen dat voldoet aan de gestelde randvoorwaarden.  De bij de gemeente 

bekende initiatiefnemers zijn op het zelfde tijdstip op de hoogte gebracht van de tender. 

Als blijkt dat er weinig of geen interesse is, kan alsnog meer publiciteit gezocht worden, bijvoorbeeld 

via delen met brancheorganisatie Holland Solar. 

Hoe ziet de tenderprocedure eruit 
De tenderprocedure kent in grote lijnen de volgende stappen: 

1. Bekendmaking 

2. Facultatief: sparring 

3. Beoordeling 

4. Besluitvorming rond prioritering en gunning planologische medewerking 

Na gunning van de planologische medewerking volgt de fase waarin initiatiefnemer komt tot een 

goede planologische onderbouwing, uitvoeren benodigde onderzoeken (voor zover niet gedaan), 

implementeren van de omgevingsdialoog, etc.  

Na indiening van het complete onderbouwde plan start de gemeente met de toetsing ervan, hetgeen 

kan gaan leiden tot een bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan.   

Voor een meer gedetailleerde beschrijving, doorlooptijden en fatale datums verwijzen we naar 

bijlage 1, Stappenplan van de tender spoor 4. 

Waarop gaan we boordelen 
KODE Beesel gaat uit van 4 doelen en 10 bijbehorende uitgangspunten. In de basis wordt hieraan 

getoetst, dan wel worden sommige uitgangspunten als een vereiste gesteld. Op onderdelen zijn 

bonuspunten te verdienen. Als dit zo is, staat dit als zodanig vermeld bij het uitgangspunt. 

 

Kort samengevat gaat het om de volgende toetsingspunten per doel: 

1) Ruimte, zuinig en zorgvuldig ruimtebeslag 

• Gelegen in gebiedstype en passend (= vereiste) 

• Minimaal 2 ha en maximaal 5 ha groot (= vereiste) 

• Beschikking over positieve Transportindicatie Enexis  

2) Inwoners, samen werken aan een acceptabel plan 

• Leidraad omgevingsdialoog vertalen in plan van aanpak 

• Aangeven hoe wordt ingespeeld en omgegaan met dynamiek in de omgeving (bonus)  

3) Locatie, esthetica, inpassing, verbetering kwaliteit en ecologie 

• Toepassing ontwerpprincipes leidraad op niveau landschap / kavel / object 

• Invulling geven aan meekoppelkansen (= bonus) 

• Uitvoering 0-meting biodiversiteit en bodemgesteldheid (= vereiste) 
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4) Eigenaarschap, eerlijk verdelen lasten en lusten 

• Streven naar substantieel aandeel lokaal eigenaarschap; dit onderdeel kent gradaties, voor 

een uitgebreidere beschrijving verwijzen we naar bijlage 3. Daarin wordt ook nader ingegaan 

op de verdere definiëring van het begrip ‘participatie en eigenaarschap’.  

• Afdracht in Landschapsfonds (= vereiste) 

• Instellen omgevingsfonds of andersoortige compensaties (= bonus)  

Wie gaat beoordelen 
Elk initiatief wordt individueel, kwantitatief en kwalitatief aan de hand van een beoordelingsmatrix, 

beoordeeld op basis van de hiervoor beschreven methodiek.  Zie hiervoor bijlage 2, 

beoordelingsmatrix.  

Voor het beoordelen van de kwalitatieve ontwerpprincipes (uitgangspunt 7 van KODE) zetten we de 

Kwaliteitscommissie Weert-Nederweert-Leudal in. 

Met de initiatiefnemer van het hoogst scorende initiatief vindt nadere afstemming plaats en worden 

maatwerkafspraken gemaakt en zo nodig vastgelegd in een overeenkomst.   

Wie gaat uiteindelijk besluiten 
De gemeenteraad besluit over de bestemmingsplanwijziging. Het college van B&W besluit over de 

omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan. In de omgevingsvergunnings-

procedure wordt de gemeenteraad geconsulteerd of zij in de besluitvorming betrokken wil worden.   

Leges 
Initiatiefnemers die een plan indienen in de tenderprocedure zijn vrijgesteld van leges die normaal 

gesproken samenhangen met het indienen van een principeverzoek. De partij(en) die de 

planologische medewerking gegund krijgt, gaat uiteraard wel leges betalen over het vervolg van de 

planologische procedure.   

Bijlagen 
Deze uitvraag bevat 3 bijlagen: 

• Bijlage 1. Stappenplan van de tender spoor 4 

Deze bijlage geeft de stappen van het doorlopen van de tender weer, inclusief de deadlines en 

reële doorlooptijden. Gemeente behoudt zich het recht hiervan af te wijken als hiervoor gerede 

argumenten zijn.  

• Bijlage 2. Beoordelingsmatrix 

Deze bijlage geeft weer op welke wijze we de projectplannen gaan beoordelen. 

• Bijlage 3. Streven naar 50% lokaal eigendom 

Deze bijlage geeft een nadere uiteenzetting hoe we als gemeente aankijken tegen lokaal mede-

eigenaarschap. Het Klimaatakkoord is daarin behoorlijk abstract. Met deze bijlage hopen we een 

meer heldere en eenduidige definiëring te geven hoe ‘lokaal eigenaarschap’ kan worden gezien 

en vormgegeven.  

Contact 
Voor nadere informatie of vragen of deze procedure kunt u terecht bij: 

Geert Claessens, geert.claessens@beesel.nl, 06-22802346. 
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Bijlage 1.  Stappenplan van de tender spoor 4 
Datum Wat Voor wie Door wie 

Voorbereiding 

Januari 2020 Vaststelling KODE Beesel  Gemeenteraad 

Feb – Mei Uitwerken tenderprocedure en 

beoordelingsmatrix + consult met Joris Wekt 

Op (energie coöperatie) 

 Gemeente 

Mei Collegevoorstel voor besluit rond beoogde 

tenderprocedure 

College B&W Ambtelijk 

Bekendmaking 

Juni Informeren raad over tenderprocedure via RIB Gemeenteraad College B&W 

Juni Uitnodiging / bekendmaking tender via direct 

mail bekende contacten en openbare 

bekendmaking  

Initiatiefnemer Gemeente 

9 juli Informatiebijeenkomst voor initiatiefnemers 

- KODE toelichten 

- Tender toelichten 

Initiatiefnemer Gemeente 

< 1 augustus Initiatiefnemer geeft in principe aan of wordt 

deelgenomen aan tender 

Initiatiefnemer  

Facultatief: sparring 

augustus Intern adviesteam is per initiatief eenmalig 2-3 

uur beschikbaar om bij behoefte te sparren 

over het initiatief 

Initiatiefnemer Gemeente 

Beoordeling 

< 15 september Deadline indienen definitief projectplan Initiatiefnemer  

< 1 oktober Beoordeling projectplannen ahv 

beoordelingsmatrix (zie bijlage 2): leidt tot 2 

beste plannen  

 Gemeente 

Besluitvorming Principebesluit 

Oktober Advies aan college van B&W College B&W Ambtelijk 

< 1 november Besluitvorming door college van B&W rond 

principe medewerking 

 College B&W 

Uitwerking planologische onderbouwing, onderzoeken, implementatie omgevingsdialoog, etc. 

3 mnd,  

November 2020 – 

januari 2021 

Uitwerking ontwerp, opstellen ruimtelijke 

onderbouwing/plantoelichting, inpassingsplan, 

onderzoeksrapporten, etc. 

en indienen formele aanvraag 

 Initiatiefnemer in 

overleg met 

gemeente 

Planologische procedure 

Ca. 4-6 mnd  

Februari  t/m juli 

2021 

Doorlopen planologische procedure op basis 

van ontvankelijke aanvraag circa 4 – 6 

maanden. Grofweg kan sprake zijn van een 

bestemmingsplanwijziging of een 

omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan. De doorlooptijd kan 

verschillen. E.e.a. is ook afhankelijk van de 

wens/noodzaak om besluit door college dan 

wel de gemeenteraad te laten nemen.  

 Initiatiefnemer in 

overleg met 

gemeente 

Intentie (onder 

voorbehoud): 

september 2021 

(Herroepelijke) omgevingsvergunning t.b.v. 

aanvraag SDE++ 

 Gemeente 

Nota Bene: SDE++- ronde is naar verwachting in september 2021 ! 

Nota Bene: de zonneweides vergen naar verwachting een uitbreiding van de capaciteit van het aansluitstation 

aan de Broeklaan. Enexis geeft mee dat rekening moet worden gehouden met een levertijd van 1 jaar (status 

mei 2020). 



 

 

5 

 

Bijlage 2.  Beoordelingsmatrix  
Uitgangspunt 

volgens KODE 

Onderdeel Maximaal aantal 

punten 

RUIMTE: Ligging 

1 Gelegen in gebiedstype vallend onder spoor 4 en niet zijnde in 

uitsluitingsgebieden  

vereist 

 

RUIMTE: Grootte 

2 Minimaal 2 ha en maximaal 5 ha vereist 

RUIMTE: Transportindicatie 

4 Transportindicatie dan wel bewijslast vanuit Enexis m.b.t. beschikbaarheid  

aansluitmogelijkheden met kans op realisatie in 2022 

10 

Totaal aantal punten Pijler RUIMTE

 

  

INWONERS: Omgevingsdialoog 

6 Hoe wordt de leidraad omgevingsdialoog vertaald in een plan van aanpak 15 

Bonus Hoe wordt ingespeeld op en omgegaan met de dynamiek in de omgeving, denk 

aan een stakeholdersanalyse 

15 

Totaal aantal punten Pijler INWONERS

 

 

LOCATIE: Kwalitatieve ontwerpprincipes toegepast 

7 Op niveau landschap 

Op niveau kavel 

Op niveau object 

10 

10 

10 

Bonus Het plan geeft invulling aan één of meerdere meekoppelkansen, aansluitend bij 

de opgave in het gebied, bijvoorbeeld natuurontwikkeling, landschapsbeleving, 

bodemverbetering, verdroging/vernatting, transitie landbouw, opslagcapaciteit of 

andersoortig dubbel ruimtegebruik.  

20 

LOCATIE: Monitoren biodiversiteit en bodemgesteldheid 

8 Acceptatie tot uitvoeren 0-meting conform KODE en aangeven hoe dit in de 

praktijk wordt ingevuld. 

vereist 

 Totaal aantal punten Pijler LOCATIE

 

  

EIGENAARSCHAP: Streven naar substantieel aandeel lokaal eigenaarschap (aandeelhouderschap is eigendom en naar rato 

zeggenschap), inclusief uitgewerkt participatieplan 

9 Optie 1, via postcoderoos met minimaal aandeel panelen van 10%  5 

 Optie 2, via achtergestelde obligatielening, met minimum aandeel t.w.v. 10% van 

het aantal panelen 

10 

 Optie 3, via lokaal coöperatief aandeelhouderschap tot 25% 15 

 Optie 3, via lokaal coöperatief aandeelhouderschap 25 tot 50% 20 

 Optie 3. via lokaal coöperatief aandeelhouderschap 50% of meer 30 

EIGENAARSCHAP: Afdracht kwaliteitsbijdrage in Landschapsfonds 

10 Acceptatie afdracht in Landschapsfonds conform KODE vereist 

Bonus Instellen van omgevingsfonds of andersoortige compensaties zoals opgenomen in 

Gedragscode Zon op Land 

10 

Totaal aantal punten Pijler EIGENAARSCHAP

 

  

Vereiste Commercieel initiatiefnemer heeft Gedragscode Zon op Land ondertekend 0 

Vereiste Energiecoöperatie heeft Rescoop (Energie Samen) charter ondertekend en 

minimaal 50 lokale leden 

0 

Vereiste Initiatiefnemer tekent (zonodig) overeenkomst om afspraken vast te leggen 0 

   

TOTAAL # punten

 

 

Maximaal aantal haalbare punten voor ranking t.b.v. TOP 3 is 130 
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Bijlage 3. Streven naar 50% lokaal eigendom 

Introductie 

Wat zegt het Klimaatakkoord? 

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 (bewoners en bedrijven). Investeren in een zon –en/of windproject 

is ondernemerschap. Dat vergt ook mee-investeren en risico lopen. Het streven voor de 

eigendomsverhouding is een algemeen streven voor 2030. Er is lokaal ruimte om hier vanwege lokale 

project-gerelateerde redenen van af te wijken. Hierbij wordt ook in acht genomen de bijzondere 

positie van de waterschappen, die zowel lokale ontwikkelaar zijn als decentrale overheid met een 

verduurzamingsopgave van hun eigen bedrijfsprocessen. 

 

In bovenstaande, overgenomen uit Klimaatakkoord, staat abstract weergegeven wat wordt verstaan 

onder het streven naar 50% lokaal eigendom van energieopwekking. Hierna geven we een beeld hoe 

wij als gemeente aankijken tegen 50% lokaal eigendom. Hieruit leiden we als gemeente Beesel een 

‘lokale eigendomsladder’ af die we inzetten ten behoeve van de tender in spoor 4 van KODE Beesel 

(uitgangspunt 9, streven naar substantieel aandeel lokaal eigenaarschap). 

 

Wat is 50% lokaal eigendom? 

• De omgeving van nieuwe zon-of windprojecten moet de mogelijkheid krijgen om eigenaar te 

worden van deze projecten; waarbij gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom. 

• 50% lokaal eigendom is opgenomen in het Klimaatakkoord als streven, niet als verplichting. 

• 50% lokaal eigendom in het Klimaatakkoord is specifiek bedoeld voor grootschalige wind- en of 

zonneprojecten op land. 

• Het gaat om een streven naar 50% lokaal eigendom op projectniveau, zoals voor een gebied dat 

voortkomt uit de Regionale Energiestrategie. In de praktijk kan het om lokale redenen anders 

ingevuld worden; uiteindelijk gaat het om een landelijk, gemiddeld streven. 

• (Mede-)eigendom betekent niet alleen financieel eigendom, maar ook zeggenschap over het 

project én over de besteding van de baten. 

• (Mede-)eigendom betekent ook zelf investeren en ondernemen. Daar hoort risico nemen bij. 

• Een gemeente of provincie en het rijk kan vanuit beleidsdoelstellingen ook ondersteunen om dat 

risico te verminderen. Zoals met het Ontwikkelfonds voor coöperaties dat is opgezet door 

InvestNL, Groenfonds en Energie Samen. 

• Het klimaatakkoord hanteert het motto ‘iedereen kan meedoen’. Mede-eigenaar worden kan op 

verschillende manieren; privaat – als omwonende, bedrijf of andere organisatie uit de omgeving 

– of collectief – bijvoorbeeld met een energiecoöperatie. Door het lokaal eigenaarschap op een 

collectieve manier te organiseren, wordt het eigenaarschap voor iedereen van de omgeving 

toegankelijk. Bewoners en bedrijven kunnen participeren, meebeslissen en mede-eigenaar 

worden. 

 

Waarom is 50% lokaal eigendom belangrijk? 

• Lokaal eigendom is een belangrijk middel om draagvlak voor de energietransitie te versterken, 

want hiermee blijven de baten van een project in de regio en profiteert de omgeving ervan. 
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• Een ander voordeel van een lokale partij als (mede)ontwikkelaar is dat deze de omgeving en de 

mensen rondom het project kent, en andersom. 

• Met de lokale omgeving als mede-eigenaar en dus mede-ontwikkelaar, worden de beste 

voorwaarden geschapen voor een gelijkwaardige, open en transparante samenwerking met 

andere partijen. 

• 50% lokaal eigendom is een einddoel van een open en transparant proces. Dit is belangrijk, 

omdat draagvlak valt of staat met het proces tijdens de ontwikkeling van een project en het 

vertrouwen dat de lokale omgeving heeft in dit proces. 

• Wanneer de omgeving eigenaar is van het resultaat, is ze ook eigenaar van de ontwikkeling 

ervan. 

voor meer info zie: https://departicipatiecoalitie.nl/wp-content/uploads/2020/02/Factsheet-50-

eigendom-van-de-lokale-omgeving-PC-maart-2020.pdf 

 

Wat stelt concept uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden-Limburg 
Momenteel ligt de concept uitgangspuntennotitie RES voor in de verschillende Noord- en Midden-

Limburgse gemeenten. Hieronder zijn de uitgangspunten rond o.a. participatie en eigenaarschap 

weergegeven zoals in de notitie opgenomen. In zijn algemeenheid is opgenomen: sociale aspecten 

zijn van essentieel belang voor de energietransitie. In de uitwerking van de RES wordt dan ook verder 

invulling gegeven aan de begrippen participatie, bewustwording, energiearmoede, collectieve 

voorzieningen en lokaal eigenaarschap.  
  

Meer specifiek zijn de volgende uitgangspunten rond participatie en lokaal eigenaarschap 

opgenomen:  

• Inwoners dienen door financiële participatie* maximaal van de energieprojecten te kunnen 

profiteren. Door 1) compensatie van omwonenden, 2) afdracht voor gemeenschap en/of 

omgeving en 3) de mogelijkheid om financieel te investeren. We streven naar tenminste 50% 

lokaal eigendom* van een energieproject. In de uitwerking van de RES 1.0 wordt dit verder 

uitgewerkt.  

• Om vorm te geven aan het streven naar 50% lokaal eigendom onderzoeken we in de RES de 

mogelijkheden van het oprichten van een regionaal energiebedrijf.  

• In het opstellen en uitvoeren van de RES neemt het betrekken van inwoners, bedrijven, 

belangenorganisaties en andere belangrijke stakeholders een belangrijke plaats in om het 

eigenaarschap* van betrokkenen* te vergroten. Zowel de RES organisatie als de gemeenten zijn 

verantwoordelijk hiervoor.  

• Lokaal eigendom is altijd collectief eigendom. Energiecoöperaties vervullen een cruciale rol 

hierin. Als RES-regio stimuleren we daarom, daar waar mogelijk, de inzet van energiecoöperaties 

bij lokale energieprojecten.  

 

*Financiële participatie: investeren in en/of voordeel ervaren van de opbrengsten van een initiatief of project  

*Eigendom: juridisch (mede-)bezitten van een energieproject  

*Eigenaarschap: de ervaring van (mede-)eigenaar te zijn van beleid, strategie, visie of een project, en bereid te 

zijn hiernaar te handelen.  

*Betrokkene: een burger, marktpartij, maatschappelijke organisatie of overheid die deelneemt aan een publiek 

en/of privaat besluitvormingsproces 
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Wat stelt KODE Beesel 
KODE Beesel gaat uit van de volgende streefcijfers rond participatie (zie tabel hieronder). Dit kan dus 

lopen via een coöperatie, zoals Joris Wekt Op, maar kan ook lopen via een constructie die de 

initiatiefnemer organiseert. Naast of in plaats van een coöperatieve participatie is het ook mogelijk 

dat de gemeente direct of indirect deelneemt in een zonnepark. Reden hiervoor kan zijn dat de 

coöperatieve participatie niet van de grond komt, maar ook omdat de gemeente bijvoorbeeld 

gronden inbrengt of weloverwegen strategisch een positie wil innemen.  

 

Na te streven aandeel: Zonnepanelen op veld 

Coöperatieve participatie 10-50% 

Gemeentelijke participatie 0-50% 

Van de initiatiefnemer Maximaal 90% 

 

Uitgangspunt is dat de initiatiefnemer minimaal 10% (en bij voorkeur meer, we streven naar 50% of 

meer, conform Klimaatakkoord) van het park, in opgesteld vermogen of oppervlak, ter beschikking 

stelt voor een bepaalde vorm van participatie door inwoners, bedrijven en organisaties uit de 

gemeente. Een mix van coöperatieve en gemeentelijke participatie kan ook aan de orde zijn. De 

opbrengsten uit de energietransitie moeten zo veel mogelijk terugvloeien naar de gemeenschap en 

in worden gezet voor klimaatdoelen. 
 

Hoe vertalen en nemen we dit op in de tender rond spoor 4 

We onderscheiden drie participatievormen: 

 

Vorm Kenmerken Randvoorwaarden 

1. Postcoderoos 

(regeling verlaagd 

tarief) 

• participanten zijn mede-eigenaar 

voor maximaal aandeel eigen 

stroomverbruik 

• rendement zit in 

belastingteruggave op stroomprijs 

• participanten komen uit de 

postcoderoos/rups (4-ppc’s) 

• 100% eigenaarschap en 

zeggenschap 

• regeling nog niet volledig 

toekomstbestendig 

• revenuen voor organisatie 

(postcode coöperatie) veelal 

beperkt 

• postcoderoos kan een aandeel of 

zelfs 100% van een zonneweide 

zijn 

 

• postcode coöperatie 

oprichten 

• postcoderoos moet de 

investering kunnen 

dragen (grotere 

veldopstellingen vragen 

stevige acquisitie-

inspanning 

• participatie-

overeenkomst betrokken 

ontwikkelende en 

collectief participerende 

partijen 

2. Achtergestelde 

obligatielening 

• participant sluit risicodragende, 

achtergestelde lening af. 

• veelal voor de duur van 15 jaar 

• lager rendement dan bij 

• kan lopen via de lokale 

coöperatie, maar ook via 

crowdfundingplatform 

o.i.d. 



 

 

9 

 

aandeelhouderschap, 

daarentegen ook lager risico 

• zeggenschap is er niet of nihil 

• obligaties zijn gekoppeld aan 

exploitatiefase, ontwikkelrisico’s 

zijn dan afgedekt 

• instapmoment is veelal bij start 

exploitatiefase 

• i.g.v. de coöperatie, stapt 

deze in bij aanvang 

exploitatiefase 

• participatie-

overeenkomst betrokken 

ontwikkelende en 

collectief participerende 

partijen 

 

3. Aandeelhouderschap • participant (lees: coöperatie) 

wordt mede-eigenaar en mede-

ontwikkelaar van de zonneweide 

• participant (lees: coöperatie) 

stapt vroegtijdig in en loopt naar 

rato aandeel risico 

• er is naar rato 

aandeelhouderschap ook sprake 

van zeggenschap 

• participant maakt kans op hoger 

rendement i.v.m. optie 2 

 

• dit loopt via een lokale 

coöperatie 

• participatie-

overeenkomst betrokken 

ontwikkelende en 

collectief participerende 

partijen 

 

Nota Bene: 

� Optie 1, kan in alle mogelijke situaties gecreëerd worden, maar is sterk afhankelijk van de 

rekruteringsmogelijkheden in de postcoderoos/rups en feitelijke interesse om panelen in te 

kopen (op dit moment is zonnepanelen op het eigen dak per definitie financieel gunstiger). Een 

participatie van 10% van de panelen is vaak al een grote uitdaging. Bij een zonneweide van ca 

5 ha, betekent dit al snel 1.000 – 1.500 panelen. 

� Optie 2, is een veel gehanteerde participatievorm en feitelijk een bancair product. Er is sprake 

van een financiële participatie met een looptijd van 15 jaar met een rendement (meer of 

minder risicovol, afhankelijk van het product). Elke ontwikkelende partij kan dit aanbieden via 

de lokale coöperatie of via een crowdfundingplatform. Gevraagd wordt om minimaal 10% van 

de exploitatie als obligatie aan te bieden. Ook kan gedacht worden aan minimaal 10% van het 

aantal panelen, waarbij een paneel een waarde vertegenwoordigt die als één ‘zonneparticipatie’ 

wordt gezien.  

� Optie 3, actief aandeelhouderschap is vanuit Klimaatakkoord de ultieme participatievorm en 

kan ontstaan in geval de coöperatie vanaf scratch risicovol gaat mee ontwikkelen. Richting de 

leden kan in de aanloopfase een risicovolle lening worden uitgezet of op een andere wijze 

kapitaal worden verworven. Vanaf moment van exploitatie kan een achtergestelde 

obligatielening worden aangeboden. Dit is een vrij gangbare werkwijze in ontwikkelland en kan 

een goede invulling zijn van het streven naar 50% lokaal eigenaarschap.  

 

 


