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VOORSTEL

AB besluit:
1. de samenwerking met energiecoöperatie Wij Duurzaam Staphorst voort te zetten;
2. een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar stellen voor storting van kapitaal in het eigen vermogen van 

windpark Wij Windenergie Staphorst BV, waarbij de € 750.000 voorfinanciering als onderdeel hiervan 
wordt omgezet in aandelenkapitaal, met de ontbindende voorwaarde dat bij afstel van financial close er 
geen storting van het kapitaal in het eigen vermogen plaatsvindt en dit besluit wordt ontbonden;

3. de afvaardiging vanuit het waterschap met een directielid in de Raad van Commissarissen van Wij 
Windenergie Staphorst BV te continueren.

SAMENVATTING

Voor de volgende fase in de samenwerking met energiecoöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS)
wordt voorgesteld om voor een bedrag van € 1,2 mln. te participeren in het aandelenkapitaal van 
Wij Windenergie Staphorst BV (WWS BV). De reeds voorgefinancierde bedragen van in totaal 
€ 750.000 voor de netaansluiting (Enexis) en ontwikkel-/advieskosten worden daartoe omgezet in 
aandelenkapitalen en het resterende bedrag van € 450.000 wordt er aan toegevoegd.

De participatie levert een substantiële bijdrage (ongeveer 30%; 12,7/42) van ongeveer 12,7 mln 
kWh aan de doelstelling energieneutraal waterschap 2025. Participatie in het windpark levert het 
waterschap gemiddeld elk jaar een exploitatievoordeel op van € 53.000. Het gestorte kapitaal wordt 
gedurende de levensduur van het windpark terugbetaald.

In het geval dat er geen financial close bereikt wordt, vindt er geen storting van kapitaal in het eigen 
vermogen op aandelen plaats en wordt dit besluit ontbonden. Financial close is het moment waarop 
de partijen (energiecoöperatie WDS, waterschap en bancair) de financiering van eigen en vreemd 
vermogen definitief vastleggen waarna de bouwfase volgt.

Als voorbereiding op dit besluit heeft het dagelijks bestuur op 5 oktober jl. de 
aandeelhoudersovereenkomst vastgesteld met daarin afspraken tussen beide aandeelhouders 
(energiecoöperatie Wij Duurzaam Staphorst en het waterschap) omtrent de aandelen onder 
voorbehoud van uw besluitvorming tot participatie in deze vergadering.

De raad van commissarissen van WWS BV bestaat uit drie leden. Vanuit het waterschap is een 
directielid afgevaardigd in de persoon van D. van Raalten. Op grond van de opgedane ervaringen 
en goede betrokkenheid vanaf 2019 en een procesevaluatie in de RvC, is het voorstel om de 
afvaardiging van een directielid te continueren.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
- De volgende fase in de samenwerking met energiecoöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) 

vormt de stap tot financial close, waarna de aanschaf volgt van de windturbines en bouw van het 
windpark te Staphorst. Om de volgende stappen mogelijk te maken wordt dit voorstel aan u 
voorgelegd om toe te werken naar financial close tussen partijen: energiecoöperatie WDS, het 
waterschap en de bancaire instelling.
Naar verwachting zal het windpark (drie turbines) in het vierde kwartaal 2022 in productie komen. 
Daarmee realiseert het waterschap een substantiële bijdrage aan de doelstelling energieneutraal 
waterschap 2025 van ongeveer 30% (12,7/42) met ongeveer 12,7 mln kWh.

- De voorbereidingsactiviteiten voor het windpark zijn in 2019 ondergebracht in Wij Windenergie 
Staphorst BV (WWS BV). De Raad van Commissarissen van de BV bestaat uit drie leden. De 
afvaardiging vanuit het waterschap wordt sinds de start van de samenwerking ingevuld door een 
directielid, in de persoon van D. van Raalten. Het voorstel is om dit te continueren.

KADER
U heeft in januari 2017 besloten om te streven naar een energieneutraal waterschap 2025. Deze 
doelstelling is daarna eveneens opgenomen in de Watervisie (AB september 2020) en in het ontwerp 
Waterbeheerprogramma  waarin het als doelstelling is opgenomen in de bijbehorende doelenboom 
(AB april 2021).

Er is voor het windinitiatief Staphorst vanaf begin 2018 een aantal stappen gezet in de samenwerking 
tussen energiecoöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) en het waterschap.

 Gezamenlijk windplan Staphorst 
De energiecoöperatie WDS heeft in samenwerking met het waterschap in april 2018 een windplan (12 
MW) ingediend bij de gemeente Staphorst. 
(AB 17 april 2018)

 Samenwerkingsovereenkomst energiecoöperatie en waterschap 
Het windplan is uitgewerkt op grond van uitgangspunten zoals:

- De samenwerking wordt gefaseerd aangegaan. Na de intentieovereenkomst volgt de    

samenwerkingsovereenkomst waarna op het moment van financial close besloten wordt go/no 
go, aanbesteding en bouw;

- De voorbereiding en realisatie van het project gebeurt in nauwe samenwerking met de 

omgeving;
- Deelname in windproject vindt plaats door inbreng van kapitaal in eigen vermogen van een wind 

BV;
- De middelen die WDODelta inbrengt in het project kennen een vergoeding die vergelijkbaar is 

met andere partijen die middelen inbrengen. De inbreng wordt gedurende de loop van het 
project terugbetaald;

- Tijdens de gehele looptijd van een project wordt bijgedragen aan energieneutraliteit van het 

waterschap in de vorm van GvO’s (certificaten Garanties van Oorsprong);
- De vergoeding (in de vorm van GvO’s en dividend) voor WDODelta voor participatie en de 

vergoeding die andere partijen voor participatie ontvangen is marktconform.
(AB 16 oktober 2018; DB 19 februari 2019)

 Oprichten samenwerkings-BV Wij Windenergie Staphorst BV
De beide aandeelhouders (de energiecoöperatie en het waterschap) hebben begin 2019 de 
samenwerkings BV opgericht ‘Wij Windenergie Staphorst BV’ (WWS BV). Daarin vinden de 
voorbereidingen plaats en worden vervolgens de drie windturbines gebouwd en daarna beheerd. Een 
parttime directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de operationele zaken. De Raad van 
Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van 
zaken in de vennootschap. De RvC bestaat uit drie leden; een lid vanuit de energiecoöperatie, een lid 
vanuit het waterschap een directielid, in de persoon D. van Raalten, en een derde neutraal lid in de rol 
van voorzitter. 
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Bij de besluitvorming in het algemeen bestuur tot oprichting van WWS BV werd opgemerkt dat er een 
mogelijk risico kan bestaan dat de rol van directielid in combinatie met de rol RvC-lid mogelijk 
conflicterend zou kunnen zijn. Bij de gedachtewisseling is toen aangegeven om bij de stap naar 
financial close de afvaardiging in de RvC namens het waterschap opnieuw aandacht te geven. 
(DB 19 februari 2019; AB 28 februari 2019)

 Voorfinanciering aansluitkosten netbeheerder Enexis en extra voorbereidingskosten 
Nadat een procedure bij Raad van State was afgerond (mei 2021) waren de definitieve vergunningen 
in bezit. Meteen daarna hebben wij de netaansluitkosten (€ 640.000) voorgefinancierd om direct 
opdracht te kunnen verlenen aan Enexis voor het realiseren van de noodzakelijke kabelaansluitingen. 
Ook hebben wij een bijdrage (€ 110.000) geleverd voor extra advies- en projectkosten onder andere 
vanwege de verlengde procedure bij de Raad van State. Deze bedragen zullen bij de financial close 
worden omgezet in aandeelkapitaal als onderdeel van het  totale bedrag van € 1,2 mln. 
(AB 18 mei 2021)

 Aandeelhoudersovereenkomst energiecoöperatie en waterschap
De aandeelhoudersovereenkomst legt de afspraken met betrekking tot de aandelen vast tussen de 
beide aandeelhouders: energiecoöperatie Wij Duurzaam Staphorst en het waterschap. De 
overeenkomst bevat afspraken over storting van het kapitaal in het eigen vermogen, de terugbetaling 
van stortingen, het verkrijgen van aandelen en afspraken over vergoedingen en zeggenschap. Het 
gestorte kapitaal wordt in de loop van de levensduur terugbetaald. Voor een aantal belangrijke 
besluiten is unanimiteit vereist van beide aandeelhouders. 
(DB 5 oktober 2021)

ARGUMENTEN

 Bijdrage energieneutraal waterschap
Bij participatie in het eigen vermogen via aandelenkapitaal van Wij Windenergie Staphorst BV 
verschaft het waterschap aandelen (30%) en GvO’s (30%). De overige aandelen zijn van de 
aandeelhouder energiecoöperatie Wij Duurzaam Staphorst.
Het waterschap krijgt daarvoor:

- Jaarlijks 30% van de GvO’s (certificaten Garanties van Oorsprong) dat correspondeert met  
ongeveer 12,7 mln kWh per jaar gedurende de verwachte levensduur van het windpark over 
een periode van 25 jaar;

- Jaarlijks dividend (0,5%) op het ingelegde kapitaal dat resteert.
- Terugbetaling van het gestorte aandelenkapitaal in de loop van de levensduur en per jaar 

bedraagt het exploitatievoordeel gemiddeld € 53.000 per jaar. 

 Afvaardiging Raad van Commissarissen vanuit waterschap
De RvC is sinds het oprichten begin 2019 gegroeid in zijn rol en inbreng om toezicht uit te oefenen op 
de activiteiten van WWS BV. In de eerste helft van 2021 is een procesevaluatie verricht door de RvC 
leden. De procedures en reglementen voor besluitvorming in de RvC functioneren goed en geven 
houvast voor een efficiënte en transparante besluitvorming door de leden van de RvC. Ook heeft de 
directe betrokkenheid goed gewerkt voor de onderlinge samenwerking. De opgedane ervaringen en 
inzichten hebben geen risico’s in beeld gebracht omtrent de combinatie van RvC-lid / directielid. Het 
voorstel is om de afvaardiging vanuit het waterschap in de RvC na financial close op deze wijze te 
continueren.

FINANCIËN
- In de begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 is participatie in duurzame energie-

initiatieven als een van de maatregelen opgenomen om de doelstelling energieneutraal 2025 
te behalen.

-     Het gestorte kapitaal € 1,2 mln op aandelen wordt gedurende de exploitatieperiode uit de 
gerealiseerde cashflow terugbetaald. Er dient een beperkte omvang (5%) van het 
aandelenkapitaal in de BV te resteren tot einde levensduur.  
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- Naast de terugbetaling van het aandelenkapitaal levert de participatie gemiddeld genomen elk 
jaar gedurende de levensduur een exploitatievoordeel op van gemiddeld € 53.000 per jaar. Bij 
een levensduur van 25 jaar bedraagt het totale voordeel ongeveer € 1,325 mln. 

(x €1.000) 
AB-

Voorstel 
Meerjarenbegrotin

g 2021-2024 

 

Participatie in het eigen vermogen 
van WWS BV  

 1.200  1.000 

Jaar oplevering 2022 2022

Gemiddeld jaarlijkse rendement   

Kapitaalaflossing/vermindering 
gestort kapitaal

 48 nvt 

Voordelig effect op  
exploitatierekening 

  53 53 

 Voorfinanciering omzetten in aandelenkapitaal
Het bedrag (€ 640.000) dat afgelopen mei voorgefinancierd werd voor de opdracht voor de 
netaansluiting aan netbeheerder Enexis en de bijdrage in de voorbereidingskosten (€ 110.000) wordt 
na een positief besluit voor participatie omgezet in aandelenkapitaal van Wij Windenergie Staphorst 
BV. Het verschil tussen € 750.000 en € 1,2 miljoen zijnde € 450.000, wordt aanvullend gestort als 
aandelenkapitaal.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

 Financial close
Alle noodzakelijke vergunningen, contracten, overeenkomsten, verzekeringen en beheerscontracten 
zijn inmiddels vastgelegd of worden binnen afzienbare tijd definitief gemaakt. Daarmee zijn in de 
huidige fase de ontwikkelrisico’s nagenoeg geheel uit het project verwijderd. Bij financial close wordt 
de totale financiering van eigen en vreemd vermogen (bancair) vastgesteld. De bancaire partij zal een 
due diligence onderzoek (technisch en economisch boekenonderzoek) verrichten alvorens de 
financiering met vreemd vermogen definitief gemaakt wordt. Indien er geen financial close komt 
(afstel) vindt er geen participatie plaats en geen kapitaalstorting op de aandelen en volgt ontbinding 
van dit AB besluit.

 Business case windpark 
De business case met de kengetallen en de beoogde cashflow is doorgerekend en geanalyseerd op 
robuustheid. Er zijn voldoende middelen om gedurende de levensduur aan de financiële verplichtingen 
te voldoen. De levensduur van het windpark bedraagt naar verwachting 25 jaar. 

 Aansprakelijkheid 
Wij Windenergie Staphorst BV verricht eigenstandig rechtshandelingen en is daar voor aansprakelijk. 
De omvang van aansprakelijkheid van het waterschap als aandeelhouder - in geval van faillissement -
van het windpark bedraagt tot de hoogte van het ingelegde kapitaal maximaal € 1,2 miljoen.

 Wet- en regelgeving 
De uitgewerkte samenwerking voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld met 
betrekking tot aanbestedingsrecht, fiscale regelgeving en regels voor staatssteun. Wij Windenergie 
Staphorst BV vormt een verbonden partij van het waterschap waarin het een specifiek belang heeft.
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BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
De vergunning voor het windpark werd door de gemeente Staphorst verstrekt in oktober 2019 en de 
SDE subsidie werd verstrekt in februari 2020. In mei 2021 heeft de Raad van State definitief een 
positieve uitspraak gedaan en werd de vergunning onherroepelijk en konden nadere afspraken met 
onder meer netbeheerder, leveranciers en bouwers gemaakt worden. Naar huidig inzicht start de 
stroomproductie in het vierde kwartaal van 2022. 

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Het windpark is coöperatief opgezet met veel inzet door inwoners van de gemeente Staphorst. 
Inwoners en bedrijven hebben het merendeel van de project- en ontwikkelkosten ingebracht.
Bewoners kunnen in een latere fase gaan deelnemen in het windpark via crowdfunding.
Revenuen uit het project komen ten goede aan de lokale omgeving. Er zijn vergoedingen voor de 
grondeigenaren en omwonenden en voor maatschappelijke ontwikkelingen en faciliteiten in de 
gemeente Staphorst.

COMMUNICATIE 
Wanneer u conform voor stel besluit dan wordt dit gecommuniceerd in de (sociale)media.
Na het bereiken van financial close wordt samen met de energiecoöperatie de communicatie ingevuld 
rondom de start van de fysieke bouwwerkzaamheden van het windpark.

VERVOLG / UITVOERING
Na besluitvorming wordt toegewerkt naar financial close en worden de voorbereidingen voortgezet 
met het oog op de start van de bouwactiviteiten. Als de financial close officieel rond gemaakt is, start 
de bouw van het windpark. Start van de elektriciteitsproductie is beoogd in het vierde kwartaal van 
2022.

BIJLAGEN
Geen.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


