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Inhoud

1. Wat is het Ontwikkelfonds? Hoe kan het mijn Energiecoöperatie helpen?

2. Welke bedragen kunnen aangevraagd worden voor wind en zon?

3. Hoe is het Ontwikkelfonds opgezet? Hoe kun je meedoen?

4. Toetsingskader bij aanvraag 

5. Wat is de stand van zaken?

6. Vragen



1. Wat is het Ontwikkelfonds?

Doel: 
• Fonds voor energiecoöperaties die (extra) durfkapitaal nodig hebben 

om grote zon- en windprojecten te ontwikkelen.
• No cure no pay financiering van meest risicovolle fase van projecten 

- van bierviltje tot financial close.
• Scope ontwikkellening: onderzoeksprojecten, ontwikkelingsprojecten 

en/of milieustudies (zoals Milieu Effect Rapportages).

Achtergrond: 
• Revolverend fonds voor de provincie Utrecht van € 2 miljoen (van EZK en provincie)
• Een opslag wordt gevraagd ter compensatie op risico’s en no cure no pay lening

– dit maakt het fonds revolverend



Max per fase Faalfactor
Succes-
factor Opslag

Haalbaarheidsonderzoeken
/PvA € 10.000 65% 35% 200%
Ontwikkelfase I € 75.000 20% 80% 50%
Ontwikkelfase II € 150.000 5% 95% 50%
Voorbereiding bouw € 300.000 5% 95% 25%
Totaal (bij Financial close) € 535.000 75% 25% 39%*

*) Opslag bij maximale lening

2. Welke bedragen kunnen aangevraagd worden?

Wind



*) Opslag bij maximale lening

2. Welke bedragen kunnen aangevraagd worden?

Zon Max per fase Faalfactor
Succes-
factor Opslag

Haalbaarheidsonderzoeken
/PvA € 3.000 50% 50% 100%
Ontwikkelfase I € 25.000 5% 95% 25%
Ontwikkelfase II € 25.000 2% 98% 25%
Voorbereiding bouw € 20.000 2% 98% 25%
Totaal (bij Financial close) € 73.000 54% 46% 28%*



• Energiecoöperatie vraagt aan

• Projectbureau ondersteunt
(in opdracht van coöp)

• Provinciaal coördinator 

• Maakt overzicht aanvragen in provincie

• Evalueert projecten

• Energie Samen

• Beoordeelt aanvragen

• Groenfonds

• Toets  aanvragen (gebundeld)

• Bewaakt proces en middelen

3. Opzet Ontwikkelfonds. Hoe kun je meedoen?



4. Toetsingskader bij aanvraag (in ontwikkeling)

1. Bijdrage aan RES-doelstelling 
• % lokaal eigendom

2. Project kansrijkheid
• Projectplan en projectbegroting
• Business case -> rendementsverwachting 
• Risicomatrix -> kansrijkheid

3. Coöperatieve projectontwikkelaar
• ervaring
• expertise 
• leerbaarheid
• kennisdeling
• versterking van energiecoöperaties
• gebruik standaarden van Energie Samen
• achtervang i.h.g.v. afwezigheid

4. Lokale energiecoöperatie
• doelstelling
• 7 coöperatieve principes
• lokaal eigendom
• professionaliteit van de coöp
• financiële compliance
• staatssteun-

voorwaarden

Samen met Energie Samen en provinciale koepels verder uit te werken



5. Wat is de stand van zaken?



Inhoud

1. Wat is het Ontwikkelfonds? Hoe kan het mijn Energiecoöperatie helpen?

2. Welke bedragen kunnen aangevraagd worden voor wind en zon?

3. Hoe is het Ontwikkelfonds opgezet? Hoe kun je meedoen?

4. Toetsingskader bij aanvraag 

5. Wat is de stand van zaken?

6. Vragen


