
Presentatie financiële aanbod
18 februari 2021



Welkom bij de presentatie van ons financiële 
aanbod. We starten om 20.00 uur

Goed om te weten: uw microfoon staat standaard uit

• Heeft u vragen, gebruik hiervoor de chat-functie. We zullen hier zoveel mogelijk antwoord 
op proberen te geven

• Tijdens de presentatie kunt u de video-beelden van de deelnemers verkleinen en op een 
andere positie zetten, zodat u de presentatie beter kunt volgen

• Deze meeting wordt opgenomen tbv het maken van een verslag. Nadien wordt het digitale 
bestand vernietigd. 

• Heeft u technische problemen dan kunt u contact opnemen met Peter van Asselt: 06-
24197740



Agenda

• Welkom
• Korte introductie van het project
• Verslag van het proces dat tot het aanbod heeft geleid
• Toelichting op het aanbod
• Praktische zaken / voorinschrijven



Korte introductie van het project

• Initiatief van 4 lokale agrariërs
• 100% lokaal zonnepark: omgeving 

bepaalt en profiteert mee
• Ca 100 ha = ca 100.000.000 kwH

(40.000 huishoudens)
• Vergunningsaanvraag 15 januari 

2021
• Definitieve vergunning: medio 2021



Proces tot op heden: financiële werkgroep

• 5 deelnemers uit Zwanenburg-Halfweg (Gé Nibbering, Tsi Jan Tang, Leo 
Kranenburg, Edward Berbee, Jenke Haverhals)
• Twee bijeenkomsten: 

• 16 december 2020: verschillende opties geranked en keuzes gemaakt
à Uitgewerkt in informatiebrochure

• 26 januari 2021: brochure besproken en definitief gemaakt

• Gekozen voor 3 onderdelen:
• Omgevingsfonds te besteden door het dorp
• Lokale groene stroom voor het dorp met een korting
• Obligaties met aantrekkelijk rendement



Het aanbod (1): het omgevingsfonds

• € 0,45 / opgewekt MWh = ca. € 45.000 per jaar. 

• Looptijd minimaal 15 jaar: minimaal ca. € 700.000,- totaal

• Doel : versterking recreatieve voorzieningen bij het zonnepark en van 
de voorzieningen in en rond het dorp Zwanenburg-Halfweg in het 
algemeen. 

• Fonds wordt besteed door vertegenwoordiging van bewoners



Het aanbod (2): lokale groene stroom met 
korting

• Groene stroom uit het zonnepark voor Zwanenburg-Halfweg en 
Boesingheliede

• Elk jaar een vaste korting van € 50,- ongeacht het stroomverbruik

• Samen met Tegenstroom en OM

• Maximum budget: afhankelijk van SDE



Het aanbod (3): obligaties

• Totale omvang: € 3 miljoen
• Minimale inleg € 250,- per persoon
• Voorrangspositie voor inwoners van Zwanenburg-Halfweg en 

Boesingheliede
• Rente: 

• 5% voor Zwanenburg-Halfweg en Boesingheliede (Ronde 1)
• 4% voor inleg boven de € 10.000,- (Ronde 2)
• 3,8% voor de rest van Haarlemmermeer (Ronde 3)

• Bij teveel belangstelling: verdeling per tranche



Randvoorwaarden

• Het financiële aanbod wordt gedaan onder voorbehoud van verkrijgen 
benodigde omgevingsvergunning en SDE++ subsidie dit jaar
• Getallen kunnen nog wijzigen
• Definitieve bod verwacht aan het einde van 2021
• Harde afspraak / toezegging: we gaan de financiële opbrengst delen met de 

omgeving



Vervolg / praktisch

• Voorinschrijven is vanaf vandaag mogelijk via de website voor één of 
meerdere opties
• Voorinschrijven verplicht tot niets
• Iedereen die voorinschrijft wordt op de hoogte gehouden van het verdere 

verloop en krijgt als eerste bericht als de definitieve inschrijving geopend 
wordt
• Op de website staat een brochure met alle informatie

http://www.dgec.nl/

http://www.dgec.nl/


Discussie / vragen


