
 

 

AANVULLING ZONNEPARK RIDDERSLAG BEESD 
 

Lokale participatie: 

 Bij de start van de ontwikkeling van dit project, in 2017, was er nog geen wens/eis vanuit de 

Gemeente voor lokale participatie. 

 Wij maken als ontwikkelaar van dit zonnepark de lokale participatie alsnog nu mogelijk door 

het uitgeven van een obligatielening. 

 Voor dergelijke obligatieleningen werken wij samen met ZonnepanelenDelen (ZPD), een 

gevestigd crowdfund-platform met een uitstekende staat van dienst (meer dan 100 

zoninschrijvingen gerealiseerd) en een AFM-vergunning. 

 Bijzonder aan dit platform is de relatie tussen de uitgekeerde rente en de bedrijfsvoering van 

de installatie: hoe hoger de zonne-opbrengst (product van volume en stroommarktprijs), hoe 

hoger de rentevergoeding (met bodem- en plafondtarief). 

 Hierdoor krijgen obligatiehouders over een lange looptijd een zeer aantrekkelijke 

rentevergoeding. 

 De bedrijfsvoering is live te volgen met een app van ZPD met maandelijkse rapportage. 

 Er kan op naam op meervouden van EUR 25 (een "zonnedeel") worden ingeschreven, meestal 

met een looptijd van 15 jaar en een lineaire aflossing. 

 Via onze stroompartner Vattenfall is het mogelijk ook de stroom van het zonnepark direct (via 

Vattenfall) af te nemen, tegen gunstige condities. 

 In geval van zowel inschrijving bij ZPD als stroomafname via Vattenfall wordt het rendement 

voor de consument nog wezenlijk verbeterd. 

 Crowdfunders uit de Gemeente West Betuwe krijgen voorrang bij de inschrijving op de 

obligatielening. 

 Deze voorrang komt tot uitdrukking door een exclusiviteitsperiode, waarbinnen alleen 

inwoners uit een gedefinieerd postcodegebied kunnen inschrijven, in dit geval inwoners van 

de gemeente West Betuwe. 

 Het volume van de obligatielening kan oplopen tot 50% van het benodigde Eigen Vermogen, 

onder voorbehoud van acceptatie door de hoofdkredietverstrekker, overigens dit is bij de 

meeste Nederlandse banken acceptabel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voorstel voor participatie voor Zonnepark Beesd: 

 Inwoners van de gemeente West Betuwe kunnen participeren in zogenaamde ZonneDelen à 
25 euro per stuk. 

 Deze zon-obligaties zijn op naam met een looptijd van 15 jaar via een lineaire aflossing.  
 Net zoals bij zonnepanelen op je eigen huis is het rendement afhankelijk van twee factoren: 

energieproductie en energieprijs.   
o De geprognotiseerde rente per jaar is vaak ca 3,5% IRR per jaar (op basis van huidige 

energieprijzen en verwachte productie). Voor dit project is dat nog niet definitief 
gecalculeerd, dat kan pas nadat alle projectgegevens bekend zijn.  

o Investeer je in dit project én ben (of word) je klant bij Vattenfall, dan is de waarde 
van de zonnestroom nog hoger.  

 Investeerders kunnen live mee te kijken met de zonnestroom productie via de ZonneDelen 
app en men krijgt maandelijks een persoonlijk productierapport opgestuurd.  

 Voor de formele start van de ‘fundingperiode’ zal de definitieve projectdocumentatie online 
staan:   

o Het informatie memorandum  
o Informatie brochure 
o AFM informatie document  

 ZonnepanelenDelen heeft een AFM-vergunning voor haar werkzaamheden, de individuele 
projecten op het platform maken gebruik van een vrijstelling van de AFM.  

 Inwoners uit de gemeente West Betuwe (gedefinieerd door een postcodegebied) krijgen 
voorrang tot het kopen van Zonnedelen binnen exclusiviteitsperiode. 

 Voorafgaande aan de openstelling van de inschrijving wordt een marketingcampagne 
opgezet om de inwoners van de gemeente West Betuwe te informeren over dit project en de 
mogelijkheden, dit zal zijn via bijv. advertenties in huis-aan-huis bladen, social media en ook 
via de website van ZonnepanelenDelen.  

 Wordt het totaal volume van de zon-obligaties volgestort, dan is 50% van het project in 

lokaal eigenaarschap. Indien dit niet het geval is, kan de rest door andere particulieren 

inschrijvers worden aangevuld. Zonnepanelendelen heeft tot op heden een trackrecord van 

nagenoeg 100% volgestorte obligatieleningen. 

 In het uitzonderlijke geval dat de obligatielening niet zou worden volgestort dan zal het 

project toch doorgang vinden daar de projectfinanciering al rond is.  

 

Social Returns: 

 Arrangeren van kleinschalige dakgebonden PV in nabije omgeving; 

 Hoogwaardige landschappelijke inpassing; 

 Mogelijkheid voor asbestsanering buurman; 

 Afdracht van OZB over zonnesysteem; 

 Storting, (mogelijk) periodiek, in een eventueel door de gemeente op te richten regionaal 

duurzaamheidsfonds kan tevens overwogen worden. 

 


