
Projectaanvraag Ontwikkelfonds 
 

Vraag Antwoord 

1 Naam contactperso(o)n(en) voor deze 

aanvraag 

 

2 Emailadres van contactpersoon  

3 Telefoonnummer van contactpersoon  

4 Naam lokale energiecoöperatie / het 

bewonersinitiatief 

 

5 Vestigingsplaats en provincie van lokale 

energiecoöperatie / het bewonersinitiatief 

 

6 Heeft de lokale energiecoöperatie / het 

bewonersinitiatief al eerder een aanvraag bij 

het Ontwikkelfonds gedaan? 

Bij antwoord ‘nee’, de extra vragen 6.1 t/m 6.6 

beantwoorden om de geschiktheid van de 

lokale energiecoöperatie / het 

bewonersinitiatief te bepalen. 

Bij antwoord ‘ja’, ga door naar vraag 7. 

 

6.1 Zijn de statuten van de lokale 

energiecoöperatie / het bewonersinitiatief in 

lijn met de doelstelling van het 

Ontwikkelfonds en de doelstelling van het 

ingediende project? 

 

6.2 Zijn de statuten niet in strijd met de 7 

coöperatieve principes in statuten? Is de 

Charter van verenigingen en coöperaties van 

burgers voor hernieuwbare energie in 

Nederland (te vinden via google search) 

ondertekend (of zijn deze in de statuten terug 

te vinden)? 

 

6.3 Zijn er restricties zijn opgesteld op 

lidmaatschap van de lokale energiecoöperatie 

/ het bewonersinitiatief?  

• Zo nee, toon dit aan met het betreffende 

artikel uit de statuten.  

• Zo ja, wat zijn de restricties (selecteer de 

betreffende artikelen uit statuten en 

huishoudelijk reglement). 

Hoe hoog is het entree-geld voor een nieuw 

lid? 

Hoe hoog is de jaarlijkse contributie voor 

leden?  

 

 

 



6.4 Is de lokale energiecoöperatie / het 

bewonersinitiatief al eerder opdrachtgever 

geweest van soortgelijke projecten.  

Welke kennis en ervaring hebben het bestuur 

en andere leden van de lokale 

energiecoöperatie / het bewonersinitiatief in 

het opdrachtgeven/uitvoeren van soortgelijke 

projecten?  

 

6.5 In hoeverre voldoet de lokale 

energiecoöperatie / het bewonersinitiatief de 

financiële compliance voorwaarden die 

banken stellen, zoals het voldoen aan Wwft en 

Wft?  

(In de beginfase van een project volstaat een 

plan van aanpak wanneer het bestuur hier 

actie op gaat ondernemen en op welk 

moment aan de voorwaarden zal zijn voldaan.) 

 

6.6 Heeft de lokale energiecoöperatie / het 

bewonersinitiatief een aanpak t.a.v. de 

Europese staatssteun-regeling? 

Zo niet, hoeveel subsidie/inkomsten heeft de 

lokale energiecoöperatie / het 

bewonersinitiatief van lokale, regionale, 

landelijke en Europese overheden in de 

afgelopen 3 jaar ontvangen en hoeveel 

verwachten zij nog te ontvangen in de 

komende 3 jaar? 

 

7 Is de lokale energiecoöperatie / het 

bewonersinitiatief lid van Energie Samen of 

van een koepel-coöperatie uit de 

regio/provincie? 

 

8 Wie is de contactpersoon (bestuurslid?) van 

de lokale energiecoöperatie / het 

bewonersinitiatief (opdrachtgever van dit 

project)?  

Voeg eventueel een achtervang toe. 

 

9 Wat is de naam van het project (Wees 

specifiek, niet alleen plaatsnaam of naam 

coöperatie/initiatief. Je weet nooit of er later 

nog een project bijkomt in die plaats of bij die 

coöperatie/dat initiatief.) 

 

10 Wat is de (eigen) doelstelling van de lokale 

energiecoöperatie / het bewonersinitiatief 

voor het project? 

(Wat wil de lokale energiecoöperatie / het 

bewonersinitiatief met dit project bereiken?) 

 

11 Geef een korte beschrijving / aanleiding 

van het project (max 500 karakters) 

 



12 Wat is/zijn de locatie(s) of zoekgebied(en) 

(incl. RES-regio waar het project (grotendeels) 

plaats vindt)?  

Geef aan indien de locatie / het zoekgebied 

nog niet naar buiten bekent mag worden. In 

dat geval wordt deze informatie zeer 

vertrouwelijk behandeld.  

 

13 Welke techniek wordt in het project 

toegepast? 

- Zon op dak tot 600 panelen 

- Zon op dak vanaf 600 panelen 

- Zon op land 

- Zon op water 

- Wind 

- Warmte 

- Combinatie, zie ‘korte beschrijving’ in 

vraag 10 

- Andere 

 

14 Wat is de huidige betrokkenheid van de 

lokale energiecoöperatie / het 

bewonersinitiatief bij het project? In welke 

documenten is deze betrokkenheid 

vastgelegd? 

(Is er al sprake van lokaal eigendom of is er een 

andere betrokkenheid?) 

 

15 Met welke partners wordt samen gewerkt 

aan dit project? 

Welke contracten, 

samenwerkingsovereenkomsten, 

intentiedocumenten en andere zijn/worden 

vastgelegd met partners en andere partijen 

die relevant zijn voor het project? 

 

16 Wat is het aandeel lokaal eigendom in het 

project? Heeft de lokale energiecoöperatie / 

het bewonersinitiatief naast lokaal eigendom 

nog een ander aandeel in het project?  

 

17 Deze aanvraag geldt voor de aankomende 

projectfase: 

- Quickscan (Acquisitie / initiatie) 

- Haalbaarheid 

- Ontwikkeling 

- Contractering (alleen bij wind) 

- Bouw 

- Exploitatie 

 

(Deze vraag geldt niet voor de Quickscan) 

18 Geef de planning van het gehele project in 

hoofdlijnen (mijlpalen per fase). 

 

19 Wat is de verwachtte jaarproductie (kWh)? 

Motiveer je antwoord. 

 



20 Wat is de maatschappelijke impact die de 

lokale energiecoöperatie / het 

bewonersinitiatief met dit project wil gaan 

maken? Denk hierbij o.a. aan:  

• Draagvlak bij omwonenden 

• De lasten én de lusten 

• Betrekken lokale bedrijven 

• Meer lokale werkgelegenheid 

• Haalbaar en betaalbaar voor iedereen 

(inclusieve energietransitie) 

• voor lagere inkomens  

• Ruimtelijke inpassing 

• Meer groen 

• Biodiversiteit 

• Beschermen wat kwetsbaar is 

• Opzet omgevingsfonds 

o  

21 Wat is de business case en de begroting 

van het project? 

Geef hier alleen de kerncijfers. Details dienen 

in een bijlage meegestuurd te worden via een 

gegeven sjabloon met vaste categorieën  

(Actie: uitwerken welke kerncijfers hier 

opgevraagd worden en het ontwerpen van een 

sjabloon met vaste categorieën) 

 

22 Wat is het investerings- en 

financieringsplan voor het project  

• Een plan in grote lijnen is voldoende 

in de beginfase; 

• Des te verder het project is 

ontwikkeld, des te meer details in het 

plan nodig zijn.  

 

23 Geef een risicomatrix met mitigerende 

maatregelen. 

Geef hier in hoofdlijnen aan hoe groot de 

risico’s zijn (bij voorkeur met een cijfer), en in 

hoeverre mitigerende maatregelen de risico’s 

kunnen reduceren. Details dienen in een 

bijlage meegestuurd te worden via een 

gegeven sjabloon met vaste categorieën  

(Actie: uitwerken welke (cijfer)informatie hier 

gegeven dient te worden en het ontwerpen van 

een sjabloon met risico’s, kans, effect en 

mitigerende maatregelen) 

 

(Deze vraag geldt niet voor de Quickscan, 

Bouw en Exploitatie fasen) 

24 Hoe hoog wordt de kans ingeschat dat het 

project de financial close haalt (1-99%)? 

Motiveer je antwoord. 

 



25 Welke ondersteuningsbehoefte heeft de 

lokale energiecoöperatie / het 

bewonersinitiatief bij het succesvol 

volbrengen van de volgende fase? 

 

26 Welke plannen heeft de lokale 

energiecoöperatie / het bewonersinitiatief om 

hoof-risicodragend geld (durfkapitaal) te 

werven voor de begin- en ontwikkelfase 

(anders dan het Ontwikkelfonds)? Hoeveel 

geld is (inmiddels) uit eigen vermogen 

beschikbaar voor de aankomende fase?  

 

27 Geef de naam/namen van de coöperatieve 

projectontwikkelaar(s) (projectmanager(s)) die 

vanuit de lokale energiecoöperatie / het 

bewonersinitiatief wordt ingezet op dit 

project. 

 

28 Welke ondersteuning gaat/gaan de 

coöperatieve projectontwikkelaar(s) leveren? 

Hoe wordt de rolverdeling met betrokkenen 

vanuit de lokale energiecoöperatie / het 

bewonersinitiatief gedefinieerd? 

Tot in hoeverre wordt aanwezige kennis, 

ervaring en capaciteit vanuit de lokale 

energiecoöperatie / het bewonersinitiatief in 

gezet in het project? 

 

29 Hebben de coöperatieve 

projectontwikkelaar(s) al eerder gewerkt in 

een project dat is gefinancierd door het 

Ontwikkelfonds? 

(ja/nee) 

Bij antwoord ‘nee’, de extra vragen 29.1 t/m 

29.7 beantwoorden om de geschiktheid van 

de coöperatieve projectontwikkelaar(s) te 

bepalen. 

Bij antwoord ‘ja’, ga door naar vraag 30. 

 

29.1 Welke aantoonbare ervaring heeft de 

coöperatieve projectontwikkelaar in 

soortgelijke coöperatieve projecten? 

 

29.2 Welke relevante, aantoonbare expertise-

gebieden heeft de coöperatieve 

projectontwikkelaar om dit soort coöperatieve 

projecten te ontwikkelen en realiseren?  

 

29.3 Welke kennis en ervaring heeft de 

coöperatieve projectontwikkelaar in de laatste 

3 jaar opgedaan? En waar wil de coöperatieve 

projectontwikkelaar zich in de komende 3 jaar 

verder in ontwikkelen?  

 

29.4 Van welk(e) netwerk(en) maakt de 

coöperatieve projectontwikkelaar deel uit? 

 



Waar haalt hij/zij kennis vandaan indien het 

project daarom vraagt?  

Hoe deelt hij/zij opgedane kennis met 

anderen?  

29.5 Hoe is de huidige relatie tussen de 

coöperatieve projectontwikkelaar en de lokale 

energiecoöperatie / het bewonersinitiatief? 

Zijn er doelstellingen (en zo ja, beschrijf deze) 

om de relatie tussen de coöperatieve 

projectontwikkelaar te ontwikkelen? 

 

29.6 Is de coöperatieve projectontwikkelaar 

gewend om gebruik te maken van sjablonen / 

standaarden? Toon dit aan met een aantal 

voorbeelden.  

 

29.7 Heeft de coöperatieve 

projectontwikkelaar achtervang i.h.g.v. 

afwezigheid? 

 

(Deze vraag geldt niet voor de Quickscan) 

30 Geef een detailplanning van de volgende 

fase. 

(Actie: geef een sjabloon met  

(1) activiteiten,  

(2) resultaat per activiteit,  

(3) eigenaar van activiteiten,  

(4) begin en einddatum per activiteit,  

(5) afhankelijkheden tussen activiteiten,  

(6) mijlpalen met data 

en 

(7) beschrijving van ondersteuning van de 

projectontwikkelaar per activiteit,  

(8) aantal uren van projectontwikkelaar per 

activiteit.) 

 

31 Wat zijn de ingeschatte kosten voor de 

projectontwikkelaar(s)? 

(aantal uur x uurtarief) 

 

32 Raming out-of-pocket kosten 

projectontwikkelaar(s) 

(Worden er andere kosten verwacht naast de 

uren? Denk bijv. aan reiskosten en zaalhuur.) 

 

33 Raming out-of-pocket kosten voor 

noodzakelijke studies (zoals Milieu Effect 

Rapportages). 

 

Welke informatie hebben we nog vergeten te 

vragen? 

 

 


