Informatiememorandum
1e Dorpsmolen Duurswold

Een project van energiecoöperatie Duurzaam Duurswold

Onze eigen energie
Wie doun ‘t zelf! Dat is het motto van alle betrokken partijen die dit project mogelijk maken. Met onze
eigen Groningse windmolenfabriek en ons lokale energiebedrijf houden we ons geld voor energie in
de regio. Daarmee investeren we in de werkgelegenheid en duurzaamheid van Groningen en
goedkope energie voor onze economie!
Op het terrein van Zandhoeve Holsteins komt de eerste dorpsmolen van Groningen te staan en op het
dak van de Zandhoeve komen nu ook 64 zonnepanelen te liggen voor het dorp! Voor onze coöperatie
de perfecte mix! En jij kunt meedoen!
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Initiatief en deelnemers
Duurzaam Duurswold U.A.
Duurzaam Duurswold U.A. is een lokale, burger- energiecoöperatie met als doelstelling een leefbaar
en duurzaam en energieneutraal Duurswold. Dit wil de coöperatie bereiken door het opwekken en
opslaan van groene energie en het realiseren van besparingen op energieverbruik binnen Duurswold
en omgeving. De coöperatie is een initiatief van 3 buurtgenoten uit Hellum en Schildwolde en heeft als
credo “Slochteren van het Gas Af!”
Een coöperatie bestaat uit leden en is een kruising tussen een BV en een vereniging. Een coöperatie
wordt opgericht bij de notaris en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Duurzaam Duurswold is
een coöperatie U.A. Dat betekent dat de leden uitgesloten zijn van financiële aansprakelijkheid. De
kracht van een coöperatie is de betrokkenheid van de leden.

Groninger Energie Koepel
Om niet elke energiecoöperatie het wiel opnieuw uit te laten vinden is er per provincie een koepel in
het leven geroepen waar de energiecoöperaties lid van kunnen worden. In Groningen is dat Groninger
Energie Koepel (GrEK). GrEK ondersteunt (aspirant) energiecoöperaties en zorgt ervoor dat kennis en
ervaring wordt uitgewisseld tussen de energiecoöperaties.
Kijk voor meer informatie op w
 ww.grek.nl

Noordelijk Lokaal Duurzaam
Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie u.a. (NLD) is een coöperatief energiebedrijf met als doel om
iedere Noorderling in staat te stellen zelf energie op te wekken en zo weinig mogelijk energie te laten
verbruiken. Dit energiebedrijf bestaat niet uit aandeelhouders, maar uit Friese, Groningse en Drentse
energiecoöperaties. Deze energiecoöperaties zijn dus eigenaar van NLD. Met het geld van jouw
energierekening realiseren deze energiecoöperaties projecten waar jij aan mee kunt doen om zelf
energie te besparen of op te wekken. Ook kun je zelf lid worden en zo zelf een energieproject
opstarten. Zo gaan we van consument naar producent!
Noordelijk Lokaal Duurzaam levert jou de energie van je eigen Dorpsmolen. De elektriciteit die we met
de Dorpsmolen opwekken verkopen we dus aan ons eigen coöperatieve energiebedrijf Noordelijk
Lokaal Duurzaam.
Kijk voor meer informatie op www.noordelijklokaalduurzaam.nl

NoorderBron
Het coöperatieve crowdfundingsplatform NoorderBron maakt het gemakkelijk om gezamenlijk te
investeren in lokale projecten van energie coöperaties. NoorderBron werkt hiervoor samen met het
landelijke crowdfundingsplatform GreenCrowd. Met behulp van ons crowdfundingsplatform
NoorderBron kunnen we diverse projecten aanbieden van burger-energiecoöperaties. De doelen van
NoorderBron zijn transparantie, sociaal en duurzaam. NoorderBron is opgericht om een belangrijke
bijdrage te leveren aan de transitie naar een eerlijke en duurzame noordelijke samenleving.
Kijk voor informatie op http://www.noorderbron.nl

GreenCrowd
Greencrowd houdt zich sinds de oprichting medio 2012 bezig met het investeren in- en financieren
van duurzame energieprojecten. Greencrowd heeft een eigen crowdfundingplatform dat is
ondergebracht in de Stichting Greencrowd. Stichting Greencrowd heeft van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden. Zij
staat bij het AFM geregistreerd onder nummer: 19000008. Stichting Greencrowd mag bemiddelen in
leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij Stichting Greencrowd daarom
nooit particulieren zijn.
Een ontheffing van het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden betekent – strikt
genomen – dat Stichting Greencrowd niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat
de AFM de ontwikkelingen in de crowdfunding sector goed wil volgen, rapporteert Stichting
Greencrowd twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van Stichting Greencrowd.

Energie van de boer
Hoe werkt dat?
Lokale windenergie
Met de Dorpsmolen van E.A.Z. Wind en het zonnedak kun je samen investeren en profiteren van
lokale energie. Het werkt eenvoudig: iedereen die meedoet koopt via NoorderBron één of meerdere
energiedelen voor 330 euro per stuk. Zodra alle energiedelen zijn verkocht, geeft de daarvoor
opgerichte opwekcoöperatie akkoord voor de bouw van de Dorpsmolen en het zonnedak. Ieder
energiedeel levert gemiddeld 250 kWh op per jaar afhankelijk van de hoeveelheid wind en de zonnige
dagen. Omdat er rekening gehouden is met de degradatie van de panelen zal naar verwachting de
zonnepanelen de eerste jaren meer opwekken. Iedere opgewekte kWh levert 12,25 cent korting op
jouw energierekening. Dit wordt jaarlijks verrekend via jouw eigen energiemaatschappij op vertoon
van een verklaring van de coöperatie.
Niet zo moeilijk toch?

Eigen stroom is goedkoper
Stroom die je zelf lokaal opwekt is vrijgesteld van energiebelasting via de regeling “verlaagd tarief”. Je
krijgt de energiebelasting terug voor het aantal kWh waarvoor je deelneemt in het project. De
energiebelasting voor 2017 is 12,25 cent inclusief BTW. Dankzij deze regeling ontvangen deelnemers
van de dorpsmolen en het zonnedak een korting op hun energienota. Met een energiedeel van 250
kWh bespaar je circa 30 euro per jaar per energiedeel. Voor meer info zie bijlage.
Best ingewikkeld, maar gelukkig doen we het samen.

Crowdfunding met je dorpsgenoten
Crowdfunding is een andere manier van financiering waarbij je samen geld inlegt. Door samen met
het dorp te investeren in de windmolen houden jullie zelf zeggenschap. Via crowdfunding krijgen
Groningers de kans om in een duurzame leefomgeving te investeren en daarnaast een rendement te
realiseren op hun vermogen.
Samen kunnen we het!

Overstappen naar NLD
Wij geven er de voorkeur aan dat je de overstap maakt van je huidige energieleverancier naar ons
eigen coöperatieve energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam. Als je gas en stroom afneemt bij
Noordelijk Lokaal Duurzaam, ontvangt de coöperatie een deel van de winst. De coöperatie investeert
in samenwerking met Duurzaam Duurswold de beschikbaar komende middelen in duurzame en
maatschappelijke projecten in en om Duurswold. Als lid van de coöperatie bepaal jij mee welke
projecten dat zijn. Wanneer je energie afneemt bij Noordelijk Lokaal Duurzaam wordt de
belastingkorting van de dorpsmolen en het zonnedak automatisch verrekend op je energierekening.
Kies je ervoor om bij je huidige energieleverancier te blijven? Dan moet je zelf actie ondernemen om
deze korting verrekend te krijgen.
Meer dan alleen groene energie!

Hoe kan ik meedoen?
Met de Dorpsmolen van E.A.Z. Wind en het zonnedak kun je samen investeren en profiteren van
lokale energie. Het werkt eenvoudig: Je koopt één of meerdere energiedelen voor 330 euro per stuk
via onze crowdfunding site www.NoorderBron.nl. Het project sluit zodra alle energiedelen uitgegeven
zijn.
Je kunt je inschrijven vanaf 1 energiedeel met een inleg van 330 euro. Dit staat gelijk aan een
gemiddelde stroomopbrengst van 250 kWh per jaar afhankelijk van de hoeveelheid wind en zonnige
dagen. Wij raden je aan om voor ongeveer 80% van je verbruik deel te nemen in het project. Zie
veelgestelde vraag nr. 17 voor meer uitleg.
Duurzaam is duur? Dachten we niet!

Rekenvoorbeeld 10 energiedelen (10x 250 kWh)
Investering
Inleg per energiedeel 330 euro
Totaal (10 energiedelen)
Opbrengst
Opgewekte stroom
Energiebelastingkorting
Totale korting

3.300 euro

2.500 kWh
12,25 eurocent per kWh
306 euro per jaar voor 10 energiedelen

Let op!
Dit rekenvoorbeeld is gebaseerd op de leverings- en belastingtarieven van 2017.
Bij daling of stijging kan uw voordeel hoger of lager uitvallen.

Wie kan meedoen?
Leden van energiecoöperatie Duurzaam Duurswold kunnen meedoen met dit project. Voorwaarde is
dat ze in een van de onderstaande postcodegebieden wonen of hun onderneming hebben gevestigd
en een kleine aansluiting hebben (zie ook veelgestelde vraag nr. 18). Deelnemers worden molenaar
binnen een afzonderlijke opwekcoöperatie die 100% dochter is van Duurzaam Duurswold.
De volgende postcodes kunnen deelnemen: 9621, 9625, 9629, 9626, 9627, 9628, 9635

In de bijlage kunt u meer informatie vinden over de regeling en voorwaarden voor deelname.

De locatie
De meest westelijke windmolen is reeds geplaatst, de oostelijke windmolen zal bijgeplaatst worden
ten behoeve van het dorpsproject. Op het dak van Zandhoeve Holsteins, de energiezuinigste
melkveehouderij van Europa, komen nog meer zonnepanelen. Ook voor de leden die investeren in dit
eerste project van coöperatie Duurzaam Duurswold..

Aanbod zonnige Molenaarsmolenaars
Je kunt molenaar worden door het lokale energieproject te steunen als crowdfunder. Er geldt een
minimuminleg van 330 euro (=1 energiedeel) voor de dorpsmolen en een maximale deelname van 32
(max 20% van 162) energiedelen per deelnemer. De looptijd van de regeling bedraagt 15 jaren en
geeft toegang tot de Regeling Verlaagd Tarief.
Worden alle energiedelen niet binnen 1 jaar verkocht? Dan ontvangen alle deelnemers hun inleg
retour.
Ieder jaar wordt je energiebelastingkorting verrekend met je energie jaaropgave. De eerste
verrekening vindt plaats in 2018, na afloop van het eerste productiejaar.

Overdraagbaarheid
Bij verhuizen naar een postcodegebied buiten de postcoderoos kun je jouw energiedelen verkopen
aan een andere geïnteresseerde. De coöperatie kan jou hierbij helpen. Zie de veelgestelde vragen
voor meer informatie.
Zo zit je nergens aan vast.

Geen periodieke administratiekosten
Je bent voor de administratie van je deelname géén jaarlijkse administratiekosten verschuldigd. De
kosten van de administratie worden voldaan uit de projectbaten.
En zo hoort het.

Contributie coöperatie Duurzaam Duurswold
Je betaalt wel de reguliere lidmaatschap contributie van coöperatie Duurswold. Deze is voor 2017
vastgesteld op € 0. Dit is de algemene contributie. Voor deelname aan de opwek coöperatie betaal je
alleen de inleg.
Samen voor energie-democratie, energie in eigen hand.

Stappenplan deelname
De deelname voor het project wordt via het crowdfundingplatform NoorderBron geopend op 15 juni
2017. Je kunt je al wel registreren zodat je verzekerd bent van deelname.
STAP 1: Je meldt je op NoorderBron.nl aan als nieuwe molenaar. Je wordt dan doorgestuurd naar
onze partnersite Greencrowd waar je een account aanmaakt. Je registreert je deelname aan het
project. Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail.

STAP 2: Het gaat door!
Alle energiedelen zijn verkocht. Je wordt lid van de opwekcoöperatie en daarna kun je jouw
energiedelen kopen. Je ontvangt een mail met de betalingsgegevens waarna je kunt betalen voor jouw
deelname. Na betaling en verstreken bedenktijd* ontvang je een e-mail met daarin één of meerdere
links naar de definitieve en getekende documenten. E.A.Z. Wind gaat met de bouw van de Dorpsmolen
aan de slag.

STAP 3: We gaan draaien op wind- en zonenergie!
De molen en het zonnedak is in exploitatie en je bent molenaar van de dorpsmolen én het zonnedak.
De opgewekte stroom wordt verkocht en bij jou thuis geleverd via Noordelijk Lokaal Duurzaam. De
energiebelastingkorting wordt jaarlijks verrekend met jouw verbruik. Zit je nog bij een andere
energieleverancier dan ontvang je een overzicht met jouw productie, zodat ze het voor je kunnen
verrekenen.

*Bedenktijd
We hanteren een passief bevestigingsbeleid. Je hebt 24 uur bedenktijd om kosteloos af te zien van je
investering op het crowdfundingsplatform GreenCrowd. Na het verstrijken van een periode van 24
uren na definitieve inschrijving ligt je investering vast.

Veelgestelde vragen
1.
Wat is de Postcoderoosregeling of Regeling verlaagd Tarief?
In de volksmond wordt de Regeling verlaagd Tarief ook wel de Postcoderoosregeling genoemd. Met
deze regeling stelt de overheid lokaal opgewekte duurzame elektriciteit vrij van energiebelasting.
Immers, lokaal opgewekte elektriciteit maakt minder gebruik van ons netwerk. Dankzij deze regeling
ontvangen deelnemers een energiebelastingkorting op hun energienota. Meer informatie over de
Regeling verlaagd tarief vind je in de bijlage van dit informatiememorandum.
2.
Welk risico loop ik, als molenaar?
De besparing is meer of minder afhankelijk van hoe hard het waait en hoeveel zonnige dagen er zijn.
De korting op de energierekening is gegarandeerd voor 15 jaar. Voor de rest zijn alle risico’s afgedekt.
E.A.Z. Wind draagt zorg voor de verzekering en onderhoud van de windmolen plus de administratie
van de leden en de financiën van de coöperatie. Ook de panelen zijn verzekerd en de coöperatie
reserveert geld voor onderhoud.
3.
Wat gebeurt er bij diefstal of beschadiging (vandalisme) van de Dorpsmolen?
De installatie wordt geplaatst op privéterrein van de boer. Wanneer iemand een installatie of een deel
daarvan steelt, maakt de coöperatie aanspraak op de verzekering die hiervoor is afgesloten.
4.
Wat verdient mijn coöperatie aan de Dorpsmolen?
De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom aan Noordelijk Lokaal Duurzaam. Met dit geld wordt
het servicecontract met E.A.Z. Wind betaald. E.A.Z. Wind verzorgd hiervoor de verzekeringen,
onderhoud, administratie en belastingen. Daarnaast ontvangt Duurzaam Duurswold een vergoeding
voor ieder lid dat klant wordt bij Noordelijk Lokaal Duurzaam. Deze zogenaamde
‘wederverkopersvergoeding’ van € 75 per klant per jaar kan door Duurzaam Duurswold worden
geïnvesteerd in nieuwe projecten. Wanneer leden alleen stroom afnemen via Noordelijk Lokaal
Duurzaam dan is deze wederverkopersvergoeding lager. Uit de exploitatie van de zonnepanelen
wordt geld gereserveerd voor onderhoud en tegenvallers ten behoeve van het project. Alle leden van
de coöperatie samen beslissen wat er met een exploitatieoverschot gebeurd.
5.
Heb ik zeggenschap over onze Dorpsmolen en zonnedak?
Jazeker, iedere molenaar is lid en dus ook mede-eigenaar van de opwekcoöperatie. De
opwekcoöperatie is eigenaar van de dorpsmolen en zonnedak en via deze weg heb je dus ook
zeggenschap over jouw dorpsmolen en zonnedak.
6.
Zijn zonnepanelen op mijn dak niet aantrekkelijker?
Ook zonnepanelen hebben een terugverdientijd van om en nabij 10 jaar afhankelijk van de ligging van
het dak en de hoeveelheid zon. Het nadeel van zonnepanelen is dat de meeste stroom wordt geleverd
rond 12 uur ’s middags terwijl je het dan niet nodig hebt. Op dat soort momenten mag je de
elektriciteit opslaan in het energienetwerk (dit heet ook wel salderen) zonder dat je hoeft te betalen.
Hoe lang salderen mogelijk blijft is onzeker, de regering heeft aangekondigd die regeling te herzien. In
dit project heb je voor vijftien jaar zekerheid.

7.
Hoe hoog is mijn stroomprijs?
Voor uw verbruik betaalt u per kWh circa 19 ct. De stroomprijs is voor iedereen ongeveer gelijk omdat
het grootste gedeelte bestaat uit belastingen. Zie ook Bijlage Regeling Verlaagd Tarief.
Het leveringstarief verschilt echter per energieleverancier, dit kun je terugvinden op je energienota.
8.
Wat gebeurt er als de stroomprijs daalt of stijgt?
De energie die met de Dorpsmolen en het zonnedak wordt opgewekt verkoopt de opwekcoöperatie
aan ons eigen coöperatief energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam. De prijs die Noordelijk Lokaal
Duurzaam hiervoor betaalt is afhankelijk van de marktprijs van stroom. Wanneer de energieprijs
verandert zal dit direct invloed hebben op de prijs die Noordelijk Lokaal Duurzaam betaalt voor de
opgewekte kWh. Samenwerking met Noordelijk Lokaal Duurzaam is het uitgangspunt van dit project,
maar het staat de opwekcoöperatie vrij om in de toekomst over te stappen.
9.
Wat gebeurt er als de energiebelasting daalt of stijgt?
De hoogte van de korting die je ontvangt is afhankelijk van het energiebelastingtarief op elektriciteit.
Voor 2017 is dit tarief vastgesteld op 10,13 cent per kWh (12,25 cent incl. btw). Indien dit tarief daalt
of stijgt dan is dat van invloed op jouw korting. Daarnaast is de korting afhankelijk van de hoeveelheid
opgewekte elektriciteit door de windmolen.
10.
Is er sprake van een belegging, geldlening of koop?
Jouw deelname vormt de inleg in het kapitaal van de opwekcoöperatie. Je ontvangt hiervoor
energiedelen terug. Er is geen sprake van een geldlening waarop je rente ontvangt. Er is ook geen
sprake van een belegging in de zin van een beleggingsfonds, aandeel of obligatie. Deelname in het
kapitaal van de coöperatie biedt toegang tot korting op de energiebelasting ter hoogte van het aantal
kWh dat jaarlijks met één energiedeel wordt opgewekt.
11.
Wat gebeurt er met de energiedelen wanneer ik wil verhuizen?
Als je verhuist en je nieuwe adres binnen het postcodegebied van het project valt, dan kun je jouw
energiedelen aanhouden. Wanneer je verhuist naar een adres buiten het postcodegebied, dan kun je
niet langer gebruik maken van de postcoderoosregeling van dit project. Je kunt dan de energiedelen
overdragen (verkopen) aan de nieuwe bewoners van je woning of aan een andere geïnteresseerde die
binnen het postcodegebied woont. Zodra je de intentie hebt om jouw energiedelen te verkopen maak
je dit kenbaar bij Duurzaam Duurswold. Duurzaam Duurswold kan jou koppelen aan andere
geïnteresseerden. Wanneer 6 maanden na je intentieverklaring tot verkoop, je de energiedelen niet
hebt kunnen verkopen, biedt de opwekcoöperatie de mogelijkheid de energiedelen tegen 90% van de
dan geldende waarde van de energiedelen van je terug te kopen.
12.
Wat gebeurt er met de energiedelen bij overlijden?
Bij overlijden vallen de energiedelen in de boedel van de erfenis. De erfgenamen kunnen beslissen of
de energiedelen worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren van de woning of aan de opwek
coöperatie tegen 90% van de dan geldende waarde van de energiedelen.
13.
Kan ik als huurder ook deelnemen?
Jazeker, ook voor huurders is het interessant om deel te nemen. Als huurder kun je deelnemen mits
de huur van je woning exclusief energiekosten is, dus jijzelf de energierekening betaalt.

14.
Wat moet ik doen als ik wil overstappen naar Noordelijk Lokaal Duurzaam maar een
langlopend contract heb met mijn huidige leverancier?
Ook in dat geval kun je nog steeds deelnemen in het project. Wel zul je afspraken moeten maken met
je huidige energieleverancier over verrekening van de belastingkorting. Zodra je contract afloopt kun
je alsnog de overstap maken naar Noordelijk Lokaal Duurzaam. In dergelijke gevallen kan
NoorderBron je adviseren.
15.
Ben ik als lid aansprakelijk voor meer dan mijn eigen inleg?
Nee, de coöperatie kent een uitsluiting van aansprakelijkheid (u.a.). Dit betekent dat je in privé niet
door een schuldeiser aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden van de coöperatie. Wel kunnen
eventuele schulden binnen de coöperatie van invloed zijn op de waarde van jouw energiedelen en te
behalen rendement.
16.
Kan ik mijn lidmaatschap gedurende de looptijd van het project beëindigen?
Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk. Je moet er in dat geval echter rekening mee houden
dat de coöperatie alleen in bijzondere gevallen jouw energiedelen terugneemt en de actuele waarde
van je ledenrekening uitkeert. De wijze van opzeggen staat in de statuten van de opwekcoöperatie.

17.
Kan ik als particuliere deelnemer onbeperkt gebruik maken van de regeling verlaagd
tarief?
Nee, de regeling verlaagd tarief is beperkt tot jouw eigen verbruik. Je ontvangt alleen de
belastingkorting op jouw daadwerkelijke verbruik. Indien je zelf al met behulp van zonnepanelen
stroom opwekt, dien je hier rekening mee te houden. Aangeraden wordt om niet meer dan 80% van
jouw eigen energieverbruik op te wekken. Wanneer het een goed windjaar en/of zonnejaar is kan het
aantal opgewekte kWh’en tot wel 20% hoger zijn. Het is belangrijk dat je ook in die situatie voldoende
verbruik hebt om maximaal van de korting te profiteren. De toepassing van de regeling verlaagd tarief
beperkt zich tot maximaal 10.000 kWh per jaar per huishouden.

18.
Heb ik een kleinverbruikersaansluiting?
De aansluiting op het energienetwerk is voor de meeste particuliere huishoudens gelijk. Deze
aansluitingen zijn doorgaans afgezekerd op 2*25 ampère. In sommige gevallen is er een zwaardere
aansluiting nodig omdat het verbruik hoger is, zoals bij airconditioning, inductiekookplaat,
warmtepomp en zonnepanelen. Tot en met een aansluitwaarde van 3*80 ampère spreken we van een
kleinverbruikersaansluiting, daarboven is er sprake van een (zakelijk) grootverbruikersaansluiting.
Wil je weten of jij een kleinverbruiker bent en mee kunt doen? Kijk dan in je meterkast naar de
aansluitwaarde. Deze staat ook vermeld op je jaarlijkse energienota. Bij twijfel kun je contact
opnemen met de netwerkbeheerder Enexis.
19.
Wat als je gaat verhuizen?
Verhuis je naar een adres buiten het postcodegebied? Dan krijg je zes maanden de tijd om jouw
energiedelen te verkopen. Zie het antwoord onder de vraag: zijn de energiedelen overdraagbaar?
20.
Wat gebeurt er na 15 jaar?
De eigenaar van de grond stelt zijn ruimte beschikbaar en moet daar redelijkerwijs iets voor
terugkrijgen. Daarom wordt het eigendom van de windmolen na 15 jaar overgedragen aan de
eigenaar.
21.
Kan ik bij mijn huidige energieleverancier blijven?
Alle energieleveranciers zijn verplicht om de energiebelastingkorting van deze regeling te verrekenen.
Of alle leveranciers dit kosteloos faciliteren is niet duidelijk. Ons eigen coöperatieve energiebedrijf
Noordelijk Lokaal Duurzaam doet dat wel voor haar leden. Daarom raden wij aan om over te stappen
naar Noordelijk Lokaal Duurzaam. Je kunt ook zelfstandig overleggen met je huidige
energieleverancier over de verrekening van de energiebelastingkorting. Hiervoor gebruik je de
jaaropgave van je dorpsmolen.
22.
Waarom krijg ik korting op mijn energierekening?
De overheid heeft bepaald dat mensen die lokaal energie opwekken geen energiebelasting
verschuldigd zijn. De reden is dat lokaal opgewekte energie nauwelijks gebruik maakt van het
landelijke energienetwerk. Deze belastingkorting is gegarandeerd voor een periode van 15 jaren.
23.
Hoe werkt deze financiële constructie?
De opwek coöperatie investeert met jouw inleg in een Dorpsmolen van E.A.Z. Wind. In plaats van

rente, ontvang je als molenaar korting op jouw energiebelasting en via Noordelijk Lokaal Duurzaam
gegarandeerd groene stroom van jouw eigen dorpsmolen, tot wel 15 jaren lang (afhankelijk van het
moment van instappen).
Daarnaast krijgt de opwekcoöperatie inkomsten uit de verkoop van de opgewekte elektriciteit. Met
deze gelden zorgt de coöperatie voor de administratie van de financiën en de leden, de verkoop van
de stroom, het onderhoud van de windmolen en de benodigde verzekeringen en belastingen. Er komt
heel wat kijken bij deze constructie en het goede nieuws is dat je je daar als molenaar geen zorgen
over hoeft te maken.
Meer weten? Neem dan contact op met NoorderBron.
www.noorderbron.nl
Grunneger Power
Oude Boteringstraat 68
9712 GN Groningen
Tel. 050 82 00 492
info@noorderbron.nl

Bijlagen
Voorwaarden voor deelname
Locatie en installatie
Regeling Verlaagd Tarief
Belastingen
Financiële prospectus
Risico’s en garanties
Definities en afkortingen

Bijlage Voorwaarden voor deelname
Algemene voorwaarden
Om deel te nemen aan het project dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Deelnemers moeten:
● natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn;
● de Nederlandse nationaliteit bezitten;
● in het aangewezen postcodegebied wonen;
● minimaal 18 jaar oud zijn (tenzij er sprake is van wettelijke vertegenwoordiging voor
minderjarigen);
● handelingsbekwaam zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.
Deelnemen is mogelijk tot 1-8-2017. Het project sluit echter eerder, wanneer alle energiedelen zijn
verkocht. Energiecoöperatie Duurzaam Duurswold behoudt zich het recht voor om op elk moment het
project op NoorderBron te sluiten of de aanbieding in te trekken. Een inschrijving kan zonder opgaaf
van reden geheel of gedeeltelijk worden geweigerd.
Greencrowd houdt zich sinds de oprichting medio 2012 bezig met het investeren in- en financieren
van duurzame energieprojecten. Greencrowd heeft een eigen crowdfundingplatform dat is
ondergebracht in de Stichting Greencrowd. Zie voor meer informatie Bijlage Financiële Prospectus.

Bijlage Locatiekenmerken en installatie
Hieronder vind je de belangrijkste technische gegevens:
Naam locatie: <MTS …..>
Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Aantal molens: 1
Ligging/windscore: gemiddeld <aantal> m/s
Type windmolen: EAZ Twaalf
Rotordiameter: 12 meter
Ashoogte
15 meter
Aantal bladen 3

Nominale
windsnelheid

7.2 m/s

Cut-in

2.5 m/s

Cut-out

20 m/s

Max.
windsnelheid

42 m/s

Toerenbegrenzin
g

Bladverstelling + elektronische rem

Generator

Direct Drive

Mast (type)

Buis

Voltage

400 V (3 fase)

Afzekering

3*25A

Norm

IEC 61400-2

Technische
levensduur

20 jaren

Opwek (kWh)

circa 27.000 kWh per jaar

Per energiedeel

vanaf 250 kWh per jaar

Naast de molen worden 40 panelen (255 Wp) overgenomen van Zandhoeve Holsteins en zullen
er 24 panelen (270 Wp) bijgeplaatst worden. Naar verwachting zullen deze samen gemiddeld
rond de 13.500 kWh per jaar aan energie opwekken (corresponderend met 54 energiedelen).

Bijlage Regeling Verlaagd Tarief
De Regeling verlaagd tarief is een regeling ingevoerd door de rijksoverheid. De regeling is bedoeld
voor lokale (energie) coöperaties die decentraal energie opwekken met behulp van hernieuwbare
energiebronnen, zoals wind en zon.
De regeling is betrekkelijk nieuw (2014) en alleen toegankelijk voor coöperaties en VVE’s waarin
kleinverbruikers vertegenwoordigd zijn. Er wordt met toepassing van deze regeling een korting gegeven
door de rijksoverheid op het gedeelte energiebelasting van de te betalen energieprijs. Vanaf 1 januari
2017 bedraagt de belasting op energie € 0,1225 per kWh (incl. btw). Dit betekent dus ook dat de korting
per opgewekte kWh 12,25 cent is.

Deelnemen in een opwekproject kan tot en met een maximum eigen verbruik van 10.000 kWh per
jaar. De jaarlijkse korting wordt door je energieleverancier verrekent met jouw energienota. Dit
betekent dat jij voor overproductie geen korting krijgt op jouw energienota.
Onderstaand zie je weergegeven wie in aanmerking komen voor de Regeling verlaagd tarief en wie
kunnen participeren in een project door middel van de Regeling verlaagd tarief.
Particulieren
● Woningeigenaren;
● Huurders met een eigen energie nota (huren exclusief);
● Particulieren met een kleinverbruikaansluiting (max 3*80A);
● Particulieren die wonen binnen de postcoderoos;
● Particulieren met een eigen energierekening.
Ondernemers
● met een eigen energierekening;
● met een kleinverbruikaansluiting (max 3*80A);
● gevestigd binnen de postcoderoos;
● participatie tot maximaal 20% van het project (per ondernemer);

●

verrekenen de korting exclusief btw.

Overige rechtspersonen
(Verenigingen van Eigenaren, Verenigingen, Stichtingen)
● met een eigen energierekening;
● met een kleinverbruikaansluiting (max 3*80A);
● gevestigd binnen de postcoderoos;
● geen ondernemer zijn.

Bijlage Belastingen
Als deelnemer vermeld je de waarde van je energiedelen in de belastingaangifte. Hoe je de
energiedelen precies moet aangeven hangt af van je fiscale positie. Ben je particulier en doe je
aangifte inkomstenbelasting, dan vallen de energiedelen naar verwachting onder je bezittingen in box
3. Heb je als particulier meer dan 5% van de energiedelen, dan geef je de waarde aan in box 2. Ben je
ondernemer en investeer je vanuit je ondernemingsvermogen dan stem je de verwerking van jouw
energiedelen af met je accountant. Naar verwachting zal de investering voor IB-ondernemers in box 1
vallen.
In de meeste gevallen zal de waarde aangegeven moeten worden in box 3.
Hier lees je hoe de belastingheffing verloopt.
Je betaalt belasting over je inkomsten uit een deel van jouw vermogen: de zogenoemde grondslag
sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van jouw bezittingen minus je schulden op 1 januari van
het jaar waarover je aangifte doet en minus je heffingsvrije vermogen. De Belastingdienst belast niet
de werkelijke opbrengst, maar een zogenaamd fictief rendement. Het fictieve rendement is een
‘winstpercentage’ van de waarde van je belaste bezittingen in box 3, ook wel de grondslag voor
sparen en beleggen genoemd.

Berekening voordeel uit grondslag sparen en beleggen
Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die je moet betalen over je grondslag sparen en
beleggen. Er zijn dan drie schijven. De Belastingdienst gaat ervan uit dat je meer voordeel hebt
naarmate je grondslag sparen en beleggen hoger is. Bij iedere volgende schijf gebruikt de
Belastingdienst daarom een hoger percentage om jouw voordeel te berekenen. Over dit voordeel
betaal je uiteindelijk 30% inkomstenbelasting.
Vanaf 2017 gelden er drie schijven in box 3.
Daarnaast zijn er twee percentages waarmee de Belastingdienst jouw voordeel berekent: 1,63% en
5,5%.
Per schijf wordt je voordeel berekend met een mix van het percentage van 1,63% en het percentage
van 5,5%. Valt een deel van je vermogen in de 3e schijf? Dan rekent de Belastingdienst voor dat deel
van je vermogen met het percentage van 5,5%. In de tabel hieronder zie je hoe de Belastingdienst je
grondslag sparen en beleggen vanaf 2017 berekent.
Percentage 5,5%

Percentage 1,63%

Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen

Schijf

33%

67%

Tot en met € 75.000

1

79%

21%

Van € 75.001 tot en met
€ 975.000

2

100%

0%

Vanaf € 975.001

3

NB: De bovenstaande informatie is informatief bedoeld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend
voor jouw specifieke situatie. Neem voor vragen of advies over de juiste verwerking van je deelname
aan het Dorpsmolen contact op met je belastingadviseur of de Belastingdienst.

Bijlage Risico’s en garanties
In de financiële prognose en prospectus worden de financiële risico’s en garantie genoemd en
toegelicht. Naast de genoemde factoren in de risicoclassificatie kunnen nog enkele andere risico’s
worden geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op het risico dat de lening van een crowdfunder
en/of de rente niet wordt/worden terugbetaald. Deze worden hieronder toegelicht.

Risico’s bij het investeren (algemeen)
Als je van plan bent te investeren, dan adviseren wij je om voorafgaand aan de deelname te
controleren of het crowdfundingplatform of geldverschaffer een vergunning of ontheffing van de AFM
of DNB heeft. Je kunt deze informatie vinden in het `Register onder toezicht staande ondernemingen`
op de website van de AFM. Verder is het van belang dat je voldoende informatie inwint om na te gaan
of het crowdfundingplatform de gestelde verwachtingen kan waarmaken. Wees daarnaast ook alert
op risico's zoals identiteitsfraude, onbetrouwbare informatie over te verwachten rendementen en de
mogelijkheid van wanbetaling en/of faillissement.

Risico’s bij het investeren (specifiek)
De risico’s bij het investeren in dit project zijn voor de deelnemers niet groter dan de inleg. Voor de
financiering worden door de opwekcoöperatie geen aanvullende zekerheden afgegeven. Ter
referentie, de risico’s verbonden aan dit project zijn soortgelijk aan de investering in zonnepanelen op
eigen dak, waarbij je bij zonnepanelen geen garantie hebt van 15 jaar zoals in dit project onder de
Regeling Verlaagd Tarief.

Risico: vertraging oplevering
De oplevering van het project kan door verschillende oorzaken worden vertraagd. Hierdoor kan het
rendement van het project lager uitvallen als de aanwijzing van de belasting voor de regeling al
ingegaan is of wanneer je later instapt.

Risico: veranderende energieprijzen
De opbrengst van de Dorpsmolen is afhankelijk van de prijs voor groene stroom op de APX-markt, de
marktplaats voor duurzame energie. De opwekcoöperatie betaald hieruit haar lopende kosten, zoals
verzekeringen, administratie en onderhoud. Prijsstijgingen en -dalingen op deze APX-markt hebben
echter geen invloed op de opbrengst voor de molenaars, deze is afhankelijk van de hoogte van de
Energiebelasting in de eerste schijf.

Risico: tegenvallende systeemprestaties
Het is mogelijk dat de Dorpsmolen en het zonnepanelendak meer of minder elektriciteit leveren dan
verwacht, waardoor inkomsten hoger of lager uitvallen. De verwachting van 250 kWh is berekend op
basis van historische gegevens van het KNMI over de hoeveel wind op deze locatie en het
gemiddelde aantal zonuren per jaar. Let op: Alleen voor wind geldt dat per jaar een afwijking van +/20% verwacht kan worden ten opzichte van de langjarig gemiddelde opbrengst. Zonnepanelen
degraderen over de tijd. In de eerste jaren zullen ze meer opleveren dan in de laatste jaren. 250 kWh
is het verwacht gemiddelde over de 15 jaar.

Risico: hogere kosten voor beheer en onderhoud
De kosten voor beheer en onderhoud van de molen worden door E.A.Z. Wind gedragen. Deze kosten
worden uit de jaarlijkse verkoopopbrengst van de molen betaald. Het risico is beperkt dan wel
volledig uitgesloten zolang er gebruik wordt gemaakt van het E.A.Z. Wind servicecontract. Voor
beheer en onderhoud van de zonnepanelen wordt een reservering gemaakt die naar verwachting alle
noodzakelijke kosten zal dekken.

Via deze paragraaf hebben wij je inzicht proberen te bieden in de risico’s die gepaard gaan met een
investering in dit project én de wijze waarop deze risico’s zijn of worden ondervangen.
NoorderBron/GreenCrowd streeft ernaar de risico’s tot een minimum te beperken, maar kan nooit
honderd procent zekerheid bieden ten aanzien van de inleg en/of rente van crowdfunders. Investeer
daarom nooit meer geld dan je in theorie zou kunnen missen.

Bijlage Definities en afkortingen
AFM
Autoriteit Financiële Markten
Crowdfunder
Een natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft op het Platform en met wie een Crowdfundingsovereenkomst wordt aangegaan.
Crowdfundingsovereenkomst
Een raamovereenkomst tussen de Crowdfunders en Stichting Greencrowd, waarin de rechten en
verplichtingen van Crowdfunders worden vastgelegd en waaronder Investeringen kunnen worden
gedaan.
DNB
De Nederlandse Bank
Informele Vereniging
De informele vereniging waarin alle Crowdfunders die een Investering in een bepaald Project hebben
gedaan door Stichting Greencrowd worden ondergebracht.
Investering
De initiële investering van een Crowdfunder in een Project in de vorm van een inleg in kapitaal van de
opwekcoöperatie. Er is geen sprake van een geldlening.
Ledenovereenkomst
De overeenkomst waarmee de investeringen worden bekrachtigd en waarin de toerekening
energiebelastingkorting wordt beschreven.
Platform NoorderBron
De omgeving die onder de naam NoorderBron beschikbaar wordt gesteld op de website van Stichting
Greencrowd waar Projecten worden aangeboden.
Schuldeiser
De gezamenlijke Crowdfunders, die (als Informele Vereniging) als contractspartij van de Ondernemer
optreden bij de Leningsovereenkomst.
Aanwijsbeschikking
Het schriftelijke bewijs dat een opwekproject voldoet aan de eisen voor de Regeling Verlaagd Tarief.
Project
Het geheel aan plannen zoals verwoord in een informatiememorandum waarin Crowdfunders via het
Platform kunnen deelnemen door een investering te doen.
Stichting Greencrowd
Stichting Greencrowd, statutair gevestigd te Woudenberg en kantoorhoudende aan de Fonteinkruid
6A in Woudenberg (3931 WX) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

55527183.
Wft
Wet op het financieel toezicht

Meer weten?
Neem contact op met NoorderBron
050 - 8200492
info@noorderbron.nl
NoorderBron is een initiatief van Grunneger Power en de GrEK

