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Financiële participatie voorstel Kronos Solar 
Aannames en business case

Disclaimer over financiële cijfers

Alle financiële cijfers zijn op basis van aannames en inschattingen en zo goed 
mogelijk op basis van de stand van vandaag. Dit komt omdat op dit moment 

nog weinig bekend is over de situatie over ongeveer 3 jaar (SDE++ subsidie en 
hoogte daarvan, rente standen, financiering van banken, kosten 

zonnepanelen, kosten kabelaansluiting etc.)
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Financiële participatie voorstel Kronos Solar 
Optie 1 – 50% lokaal eigenaarschap

Optie 1 - 50% lokaal eigenaarschap 

Kronos streeft naar 50% lokaal eigendom of het op een andere wijze vormgeven van de financiële participatie. 

Hoe
Lokaal eigenaarschap kan via een bestaande of nieuwe energie coöperatie worden georganiseerd. De energie cooperatie stapt in tegen een 
marktconforme vergoeding

Voordelen:
- Iets hoger rendement dan met obligaties. Het rendement kan pas worden bepaald alle informatie bekend is, meestal rond 

constructie. We streven naar minimaal 4% over 25 jaar.
- Lokaal eigenaarschap

Nadelen:
- Als aandeelhouder draag je ook risico voor als het mis gaat, aannames niet kloppen (bijvoorbeeld prijs van stroom nadat SDE++

subsidie is afgelopen of het rendement tegenvalt)
- De opbrengsten voor eigenaren van zonneparken zijn in de eerste 15 jaar erg laag. Dit komt doordat de opbrengsten in deze jaren 

gebruikt worden voor het aflossen van de bankfinanciering, opbouwen van potjes etc. Voor veel particuliere investeerders is deze
termijn te lang. Voor investeerders met een investeringshorizon van 25 jaar is hiermee te rekenen.

- Boekenonderzoek en eventueel technisch onderzoek nodig voordat investering gedaan kan worden.
- De investering benodigd waarschijnlijk veel meer dan een miljoen euro, een hoop geld voor een dorp

Rekening houden met:
- Een energie coöperatie is benodigd om de aandelen over te nemen. Op dit moment geen energie coöperatie in Wehl. Een energie 

coöperatie vraagt ook enthousiaste vrijwilligers.
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Financiële participatie voorstel Kronos Solar 
Optie 2 – obligaties

Optie 2 – Obligaties

Financieel meeprofiteren van het zonnepark kan ook door te investeren in obligaties. Het verschil tussen lokaal eigenaarschap en obligaties 
is dat men geen eigenaar wordt van het zonnepark, maar een vast rendement op de investering krijgt voor een specifiek aantal jaren. 

Hoe 
Hiervoor dient altijd samengewerkt te worden met een bekend platform bijvoorbeeld (duurzaaminvesteren.nl). Zij hebben veel ervaring 
met dit type project en de administratieve afhandeling en juridische aspecten die hierbij komen kijken. Investeerders kunnen hiermee 
vanaf kleinere bedragen investeren. 

Voordelen:
- Mogelijkheid voor omwonenden om als eerste een deel van de obligaties te verkrijgen tegen een iets hoger rendement
- Vast jaarlijks rendement. Het rendement kan pas worden bepaald alle informatie bekend is, meestal rond constructie. We streven 

naar minimaal 3,5% per jaar. 
- Vaste periode meestal 5 - 7 jaar
- Investeringen mogelijk vanaf 500 - 1000 euro

Nadelen:
- Iets lager rendement dan lokaal eigenaarschap, maar minder risico’s
- Blijft een financieel product en een investering met risico
- Geen afdracht aan een omgevingsfonds, 

Rekening houden met:
- Geen energie coöperatie benodigd of afhankelijk van lokale vrijwilligers
- Indien er geen interesse is vanuit de omgeving, kunnen anderen vanuit de gemeente of eventueel daarbuiten instappen
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Financiële participatie voorstel Kronos Solar 
Optie 3 – obligaties en donatie

Optie 3 – Obligatie + donatie (voorbeeld Windpark den Tol uit amendement CDA)

Financieel meeprofiteren van het zonnepark kan ook door te investeren in obligaties. Het verschil tussen lokaal eigenaarschap en obligaties 
is dat men geen eigenaar wordt van het zonnepark, maar een vast rendement op de investering krijgt voor een specifiek aantal jaren. 
Tevens kan er een bijdrage aan een omgevingsfonds worden gedaan bijvoorbeeld door een deel van het rendement van de obligatie te
gebruiken voor een lokale donatie. Dit gaat wel deels ten koste van het rendement van de obligatie.

Hoe 
Hiervoor dient altijd samengewerkt te worden met een bekend platform bijvoorbeeld (duurzaaminvesteren.nl). Zij hebben veel ervaring 
met dit type project en de administratieve afhandeling en juridische aspecten die hierbij komen kijken. Investeerders kunnen hiermee 
vanaf kleinere bedragen investeren. 

Voordelen:
- Mogelijkheid voor omwonenden om als eerste een deel van de obligaties te verkrijgen tegen een iets hoger rendement
- Vast jaarlijks rendement. Het rendement kan pas worden bepaald alle informatie bekend is, meestal rond constructie. We streven 

naar minimaal 3,5% per jaar. 
- Vaste periode meestal 5 - 7 jaar
- Investeringen mogelijk vanaf 500 - 1000 euro
- Donatie naar de omgeving (hoogte is afhankelijk van rendement. De donatie is lager dan in optie 4

Nadelen:
- Iets lager rendement dan lokaal eigenaarschap, maar minder risico’s
- Blijft een financieel product en een investering met risico

Rekening houden met:
- Geen energie coöperatie benodigd of afhankelijk van lokale vrijwilligers
- Indien er geen interesse is vanuit de omgeving, kunnen anderen vanuit de gemeente of eventueel daarbuiten instappen
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Financiële participatie voorstel Kronos Solar 
Optie 4 – Donatie

Optie 4 – Donatie

Indien er een duidelijke wens is dat er een directe donatie wordt gedaan of indien er geen interesse is om te investeren, kan er voor 
worden gekozen om een donatie te doen. Deze donatie kan in de vorm van geld of in de vorm van zonnepanelen voor een lokaal 
gemeenschapsgebouw, zoals een school.

Hoe 
Er zijn twee opties:
a. Éénmalig of jaarlijks wordt aan een lokaal fonds, organisatie of stichting geld overgemaakt. De omgeving mag beslissen hoe de donatie 

het beste lokaal terecht komt. Conform NWEA norm wordt er 0,40 Euro per MWh uitgekeerd. De minimaal verwachte aantal MWh is 
12 MWh = 4.800 Euro per jaar zolang SDE subsidie wordt ontvangen (15 jaar). Alternatief is een éénmalige donatie van 65.000 Euro bij 
aanvang mogelijk.

b. Schenken van zonnepanelen aan een lokaal gemeenschapsgebouw, zoals een school of dorpshuis. Welk gebouw dit is dient door 
omwonenden en gemeente bepaald te worden.

Voordelen:
- Zekerheid over te ontvangen geld
- Directe bijdrage aan de omgeving
- Gespreid ontvangen van donaties of direct vanaf het 

Nadelen:
- Minder lokale inkomsten in vergelijking met investeringen (afhankelijk hoeveel geld er lokaal wordt geïnvesteerd).
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Financiële participatie voorstel Kronos Solar 
Optie 5 (Wordt altijd aangeboden) – Collectieve inkoop 

Optie 5 – Collectieve inkoop (bieden we altijd aan)

Collectieve inkoop geeft omwonenden de mogelijkheid om gezamenlijk met Kronos Solar zonnepanelen in te kopen en daarmee voor een
scherpe prijs een systeem te kunnen installeren op het eigen dak. Dit loopt meestal via een energiecoöperatie die dit administratief 
organiseert en helpt met de werving.

Hoe 
Samen met een lokale organisatie zoals een energie coöperatie wordt er een campagne opzet, waarbij inwoners van Wehl / Doetinchem 
zich kunnen inschrijven en zij dezelfde zonnepanelen als die op het zonnepark kunnen verkrijgen tegen dezelfde lage inkoopprijs als Kronos 
Solar, omdat zij in zulke grote hoeveelheden inkoopt.

Voordelen:
- Goedkope zonnepanelen voor de gemeente
- Extra duurzame bijdrage in de gemeente
- Directe bijdrage aan de omgeving
- Besparing op de energiekosten in de gemeente

Nadelen:
- Geen, dient alleen samen met een lokale organisatie opgezet te worden
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Vervolg afspraken

1. Verslaglegging (onafhankelijk notulist) delen met (overige) omwonenden en

gemeente

2. Verslag op website

3. Mogelijkheid om reactie te geven op notulen. Die worden dan separaat in de

notulen opgenomen

4. Contacteren van omwonenden om wensen in kaart te brengen

5. Wensen verder uitwerken en delen met omwonenden en gemeente

6. Volgende stappen bepalen
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V R AG E N ?

Al s  u  n a  a f l oop  van  d e z e  

b i j e enkoms t  nog  v r a g en  

he e f t , n e em  d an  con t a c t

met  on s  op, o f  k i j k  op

www.zonnepark-wehl.nl

LAURENT ESTOURGIE

laurent.estourgie@kronos-solar.com

06 10 61 89 67

ROALD BLIJLEVEN

roald.blijleven@kronos-solar.com

06 24 88 17 22

mailto:laurent.estourgie@kronos-solar.com
mailto:roald.blijleven@kronos-solar.com

