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ONDERWERP
Energieneutraal 2025 - Windenergie Staphorst en Nieuwleusen

VOORSTEL
1. Instemmen met de hoofdpunten voor de op te stellen samenwerkingsovereenkomsten met de 

Coöperatie te Staphorst en de Coöperatie te Nieuwleusen.
2. De nadere uitwerking en het besluit tot het aangaan van beide samenwerkingsovereenkomsten 

laten verzorgen door het Dagelijks Bestuur.
3. In de meerjarenbegroting 2019-2022 het benodigd kapitaal voor beide projecten opnemen.

SAMENVATTING
In de algemeen bestuursvergaderingen dit voorjaar heeft u de richting vastgesteld voor de 
windprojecten in Staphorst en Nieuwleusen. De intentieovereenkomsten zijn daar opvolgend gesloten 
voor beide windprojecten. Voor de volgende fase wordt voor elk project een 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Wat betreft de hoofdpunten voor de nog op te stellen 
overeenkomsten wordt de instemming van het AB gevraagd. Voor de Financial Close zal het 
algemeen bestuur de definitieve participatie in de Wind BV ter besluitvorming worden voorgelegd.  
Financial Close houdt in dat alle contracten, overeenkomsten en financiering van het project zijn 
doorgenomen, akkoord bevonden en ter ondertekening klaarliggen. Na Financial Close kan de bouw 
van het park feitelijk beginnen binnen de Wind BV.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
Er zijn momenteel twee windprojecten (Staphorst en Nieuwleusen) in voorbereiding waarvoor 
samenwerkingsovereenkomsten opgesteld worden met twee lokale coöperaties. 
Voor Nieuwleusen geldt dat inmiddels alle vergunningen en een positieve subsidiebeschikking in bezit 
zijn en is het de bedoeling om in het najaar 2020 elektriciteit te produceren. 
Bij Staphorst moeten alle procedures nog starten en is het doel om per januari 2021 elektriciteit te 
produceren.
In de tussentijd worden de samenwerkingsovereenkomsten opgesteld, financiën geregeld en Financial 
Close voorbereid. De huidige verwachting is dat Financial Close voor Nieuwleusen aan de orde zal 
zijn in de 2e helft van 2019 en voor Staphorst eind 2019/ begin 2020. Voor Financial Close zal de 
benodigde inbreng van kapitaal ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd.

Beslispunt 1. Hoofdpunten van beide samenwerkingsovereenkomsten
Afgelopen voorjaar is er voor de windprojecten in Staphorst en Nieuwleusen ieder apart een 
intentieovereenkomst afgesloten waarin de intentie voor samenwerking wordt uitgesproken. In de nu 
volgende fase worden samenwerkingswerkingsovereenkomsten opgesteld en ondertekend.
De hoofdpunten in de samenwerking komen voor beide windprojecten nagenoeg overeen, en zijn als 
volgt:
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1. Deelname in de windprojecten vindt plaats door inbreng van kapitaal in het eigen vermogen van 
een wind BV in de vorm van aandelen. 

2. De middelen die WDODelta gaat inbrengen in het project kennen een vergoeding die vergelijkbaar 
is met andere partijen die middelen inbrengen. De financiële inbreng van WDODelta kan worden 
terugverdiend in een periode van omstreeks 10 jaar.

3. Tijdens de hele looptijd van het project (bijv. 15 of 20 jaar) wordt bijgedragen aan energieneutraliteit 
van het waterschap naar rato van onze inbreng in de vorm van GVO’s (certificaten: Garanties van 
Oorsprong).

4. De vergoeding voor WDODelta voor de participatie en de vergoeding die andere partijen 
ontvangen voor ingebrachte middelen is marktconform.

5. De voorbereiding en realisatie van het project gebeurt in nauwe samenwerking met de omgeving.
6. De samenwerking wordt gefaseerd aangegaan. Na de intentieovereenkomst volgt nu de 

samenwerkingsovereenkomst waarna op het moment van Financial Close weer een moment is 
van Go or No Go. 

Beslispunt 2. Opstellen overeenkomsten en ondertekening verzorgt het dagelijks bestuur
De nadere uitwerking van en het besluit tot het aangaan van beide samenwerkingsovereenkomsten 
verzorgt het Dagelijks Bestuur. Het opstellen van de overeenkomsten, analyse en toetsing van 
mogelijke opties en formuleringen vinden in nauw overleg plaats met de samenwerkende partijen. 

Beslispunt 3. Het in de meerjarenbegroting 2019 – 2022 opnemen van de inbreng van het 
benodigd kapitaal voor beide projecten.
Ten aanzien van beide projecten zal kapitaal worden ingebracht in een Wind BV. De middelen hiervoor 
zullen worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2019 – 2022 en bij Financial Close aan 
Algemeen Bestuur worden voorgelegd om beschikbaar te stellen.

OMGEVING EN PARTNERS
Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) en de Coöperatie Nieuwleusen Synergie bestaat uit 
inwoners uit die dorpen. Ook komt in beide windprojecten het exploitatieresultaat ten goede aan 
aandeelhouders en via de fondsen, ten goede aan de direct omwonende en aan de inwoners van de 
betreffende gemeenten. Deze zijn bestemd voor duurzame doelen die de leefbaarheid verbeteren.

FINANCIËN
Deelname in de windprojecten vindt plaats door inbreng van kapitaal in het eigen vermogen van een 
wind BV in de vorm van aandelen. Dat geldt voor de coöperatie, particulieren en voor het waterschap. 
Op het moment dat de inbreng van kapitaal in één van beide projecten door het waterschap aan de 
orde komt, zal dat aan het AB worden voorgelegd voor besluitvorming. Bij Staphorst zal het ongeveer 
gaan om  € 1 mln; en bij Nieuwleusen is voorlopig nog sprake van een range € 0,5 – 1 mln.

RISICO’S
De samenwerking in beide windprojecten wordt gefaseerd ingevuld met momenten van go/no go.
Rechtmatig, financieel solide en omgevingsbewust zijn belangrijke invalshoeken voor WDODelta om 
de samenwerking gestalte te kunnen geven. Gedurende de voorbereiding van de participatie in de 
wind BV’s worden externe adviseurs (financieel/juridisch) geraadpleegd en de eigen accountant 
betrokken.
In het begin van dit jaar zijn intentieovereenkomsten opgesteld om met elkaar in zee te gaan, nu zijn 
samenwerkingsovereenkomsten aan de orde. Op het eind van de voorbereidingstermijn is er het 
moment van Financial Close waarbij het algemeen bestuur gevraagd wordt een definitief besluit te 
nemen ten aanzien van de participatie. Daarna volgt de bouwfase gevolgd door de exploitatiefase 
door Wind BV’s.

TOELICHTING

Stand van zaken windproject Staphorst 
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Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS), heeft in mei jl. in samenwerking met WDODelta het 
windplan ingediend bij de gemeente. Het plan werd daarna verkozen uit een vijftal ingediende plannen 
omdat het meest tegemoet werd gekomen aan de gestelde criteria door de gemeente(raad). 
Daarmee kan bij de verdere uitwerking van het plan op planologische medewerking worden gerekend 
vanuit de gemeente. De planning is om per januari 2021 elektriciteit te produceren. Dat vergt een 
strakke planning en een effectieve manier van (samen)werken. 
Er wordt een ‘wind BV’ opgericht waarin WDODelta eigen vermogen zal inbrengen in de vorm van  
aandelen. Afhankelijk van het aandeel in het eigen vermogen (ca. € 1 mln; 20%)  worden GVO’s 
toegekend aan het waterschap die bijdragen aan de energieneutraliteit 2025. Een ander deel (80%) 
van het eigen vermogen wordt opgebracht door inwoners uit Staphorst. Vreemd vermogen wordt 
bancair gefinancierd. 

Stand van zaken windproject Nieuwleusen 
De samenwerking met Coöperatie Nieuwleusen Synergie startte afgelopen voorjaar bij het indienen 
van de SDE subsidieaanvraag bij RVO. De intentie werd vastgesteld om bij te willen dragen in het 
eigen vermogen van de wind BV en zo deel te nemen in het op te richten windpark met een aandeel in 
de range van € 0,5- 1 mln (20 - 40% van het eigen vermogen). Inmiddels is een positieve 
subsidiebeschikking ontvangen, alle vergunningen zijn in bezit en kan de volgende fase ingegaan 
worden. Dat betreft het voorbereiden van de contracteringen en voorbereiden van de realisatie. De 
bedoeling is om in het najaar van 2020 groene stroom te produceren.

Bijdrage windprojecten aan energieneutraal 2025
De restopgaven voor energieneutraal is 25-27 miljoen kWh. De beide windprojecten samen kunnen 
hieraan een bijdrage leveren van ca 50%. 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
ir. E. de Kruijk ir. H.H.G. Dijk


