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Algemeen

1 Coöperatie Vereniging Voorne-Putten Energie U.A., statutair gevestigd te Spijkenisse (gemeente Nissewaard), 
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69886318, hierna: “VPE”.

Geen AFM-toezicht: 
AFM houdt toezicht op leningen die het bedrav van vijf miljoen euro te boven gaan. 

VPE maakt wel melding van deze Obligatie-uitgifte bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

 

Uw beslissing om te investeren dient u te baseren op de bestudering 
van het gehele Informatiememorandum inclusief alle bijlagen.

       
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.

Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Dit informatiememorandum is opgesteld door Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie U.A.1 ten behoeve 
van de uitgifte van participaties in de vorm van Risico-Obligaties hierna te noemen “Obligaties”. Obligaties 
worden uitgegeven ter aanvulling van de liquiditeit van de Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie (hierna 
te noemen ‘VPE’). Het gaat om obligaties waarmee onder meer de kosten van het ontwikkelen van projecten 
kunnen worden gefinancierd. Zie ook Tabel I, bladzijde 7.

U dient dit Informatiememorandum te lezen in samenhang met de bijlagen. Deze bijlagen maken integraal deel uit 
van dit Informatiememorandum. De bijlagen zijn beschikbaar op de website van VPE: www.voorneputtenenergie.nl. 
Ze kunnen uiteraard door geïnteresseerden ook bij VPE worden opgevraagd (contact@voorneputtenenergie.nl).  

Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie zet zich sinds haar oprichting in 2017 in voor het bereiken van 
haar doelstelling: het vanuit maatschappelijke betrokkenheid bevorderen van de leefbaarheid en duurzaamheid in 
het werkgebied van de coöperatie door bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van de energietransitie 
en de verduurzaming van het energiegebruik. Hiermee voorziet de coöperatie in de stoffelijke behoeften van haar 
leden en de maatschappelijke belangen binnen haar werkgebied.

VPE is een coöperatie, hetgeen betekent dat het een vereniging is die onderneemt. VPE heeft de afgelopen jaren 
intensief gewerkt aan initiatieven voor de opwekking van duurzame energie. Met inzet van veel menskracht en 
(technische) kennis is een portefeuille van zes projecten opgebouwd die in de ontwikkelfase zitten, waar VPE aan 
bijdraagt. Daarnaast is VPE betrokken bij vijf andere projecten die in de initiatief-fase zitten. Mettertijd zullen ten 
behoeve van de financiering van specifieke project-BV’s project-obligaties worden uitgegeven.

Dit informatiememorandum heeft een voorlichtende functie. Voor bepaling van de rechten en plichten verbonden 
aan de Obligaties prevaleren de bepalingen van het Obligatiereglement VPE. Het Obligatiereglement VPE is aan dit 
informatiememorandum gehecht als Bijlage 1.
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Kerngegevens van deze uitgifte

Doel van de uitgifte:  Verkrijging van vermogen om de kosten te dekken van diverse lopende  
    duurzame energieprojecten, zon en wind, op Voorne-Putten.

Aflossing en terugbetaling:  Indien de Obligaties niet zijn of worden ingewisseld voor project-Obligaties  
    vindt aflossing in principe plaats vanaf jaar 5 tot en met jaar 20.

Voorwaarden inschrijving:   Inschrijver dient lid te zijn of te worden van VPE. Tussen inschrijver en VPE  
    wordt een obligatieovereenkomst gesloten.

Uitgevende instelling:   Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie U.A.

Minimum inschrijfbedrag:  € 100 (1 Obligatie).

Minimale omvang van uitgifte:  Niet van toepassing.

Maximaal inschrijfbedrag:  € 25.000 (250 Obligaties).

Maximale omvang van uitgifte:  € 900.000,00.

Rentevergoeding:    Achtergestelde obligatielening met 4% rente.

Start inschrijving:    1 maart 2023.

Looptijd:    5 - 20 jaar met als ingangsdatum 1 juli 2023 (zie Bijlage 1 Obligatiereglement).

Einde inschrijving:   31 maart 2023.

Uitgifte aan:   Leden van VPE. Inwoners van Voorne-Putten hebben voorrang bij de uitgifte. 
    De contributie voor leden die obligaties afnemen bij VPE is de contributie nihil 
    (0,00 euro).

Conversie/inwisseling:   De obligaties worden met toestemming van de obligatiehouder, geheel of  
    gedeeltelijk, ingewisseld voor project-Obligaties met dezelfde nominale  
    waarde, tegen ongewijzigde voorwaarden, van project-BV’s waar VPE mede- 
    eigenaar van is, zodra voor deze BV’s financiering nodig is. Zie ook: looptijd.  
    Voor nieuwe projecten zullen specifieke project-BV obligaties worden  
    uitgegeven. Obligatiehouders van deze risico-obligaties hebben voorrang bij  
    het verkrijgen van project-obligaties.

Emissiekosten:    Eenmalig 2% van het geh ele inschrijfbedrag is voor rekening van de inschrijvers  
    op de Obligaties.
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Gegevens van VPE:                                                                                                                  
Postadres: Lange Haven 106, 3111 CJ Schiedam 
Website: www.voorneputtenenergie.nl                                                                           
Emailadres: contact@voorneputtenenergie.nl                                                                       

Bankrekeningnummer: NL65 RABO 0325 0814 84  t.n.v. coöp. ver. Voorne-Putten Energie.                                                         

Bestuur:                                                                                              

Statutaire doelstelling: (a) het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen; en (b) het op 
duurzame wijze produceren en doen produceren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden.  

Toekenningsregels van   De Obligaties worden ‘baksteensgewijs’ toegekend. Dat wil zeggen dat iedere
Obligaties:    inschrijver, onafhankelijk van het aantal obligaties waarvoor is ingeschreven,  
    één obligatie krijgt toegewezen. Vervolgens uit de alsdan nog beschikbare  
    Obligaties een tweede obligatie, vervolgens een derde Obligatie, enzovoorts,  
    toegewezen. Dat wil zeggen dat iedere inschrijver in elk geval één Obligatie  
    krijgt toegewezen. De inschrijver voor bijvoorbeeld honderd Obligaties kan  
    deze alleen verkrijgen als er nog Obligaties beschikbaar zijn nadat iedereen  
    die heeft ingeschreven voor minder dan honderd Obligaties de inschrijving  
    heeft toegewezen gekregen. Inwoners van Voorne-Putten hebben voorrang bij  
    de uitgifte  

VPE kan zonder opgaaf van reden een inschrijving weigeren, de inschrijfperiode verlengen, verkorten of opschorten 
dan wel de aanbieding en uitgifte van de Obligaties intrekken voorafgaande of gedurende de inschrijvingsperiode.

Felix Olthuis 
(voorzitter) 

Hans  
van der Vlist 
(secretaris-

penningmeester) 

Aad Spronk 
(communicatie)

Fred Ritskes 
(werkgroep Zon)
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VPE

VPE is opgericht op twintig oktober tweeduizend zeventien, statutair gevestigd te Nissewaard en ingeschreven 
op twintig oktober tweeduizend zeventien in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
69886318. 

De historische financiële informatie is beschikbaar in de jaarverslagen van VPE. Voor alle jaren is de jaarrekening 
van VPE, zonder voorbehoud, goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

In Bijlage 2 wordt een samenvatting van de historische financiële resultaten van Voorne-Putten Energie voor de 
periode vanaf oprichting in 2019 tot heden gegeven.
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Burgerparticipatie en projecten

Zowel in het Klimaatakkoord als in de betreffende Leidraad van de gemeenten op Voorne-Putten (vanaf 1 januari 
2023 de gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee) wordt burgerparticipatie als voorwaarde genoemd voor 
het verlenen van een vergunning voor zon- en windprojecten. De participatie betreft zowel proces- als financiële 
participatie. Concreet betekent dit voor VPE dat zij voor minimaal 25% (mede-) aandeelhouder is of wordt van 
duurzame energieprojecten op Voorne-Putten (VPE wil dit realiseren door het uitgeven van obligaties aan bewoners) 
of VPE wordt in de gelegenheid gesteld wordt obligaties namens het project uit te geven. In sommige gevallen 
kan VPE voor 50% of 100% aandeelhouder worden. Het aandeelhouderschap brengt uiteraard verplichtingen met 
zich mee. 25% of meer aandeelhouderschap betekent ook 25% of meer meefinancieren van de ontwikkelkosten 
(indien van toepassing) van het project en 25% of meer meefinancieren in het benodigde eigen vermogen van de 
betreffende project-BV. 

VPE is terughoudend indien alleen obligaties namens een project kunnen worden uitgegeven. Er is dan geen 
sprake van aandeelhouderschap en zeggenschap. Deze vorm van het uitgeven van obligaties valt verder buiten het 
gestelde in dit Informatiememorandum.

Algemene informatie over projecten
Bij de ontwikkeling en realisatie van wind- en zonprojecten worden fasen onderscheiden. Hierin wordt beschreven 
welke activiteiten in welke fase worden uitgevoerd. Onderstaand  tabel I, fasen projecten. 

Resultaten  

per fase 

1 Haalbaarheid 2 Ontwikkel vergunning 3 Ontwikkel SDE 4 Voorbereiding 

Bouw 

Bouw Exploitatie 

 
 
Algemeen 

Intentieovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst   

 Projectfinanciering 

Analyse & omgeving Proces ontwerp Proces ontwerp Organisatie Uitvoering 

Organisatie Coöperatie oprichten 
 

Governance ontwerp Governance ingericht Inrichten 
beheer b.v. 

Beheer b.v. 

Financieel Haalbaarheidsscan 

Haalbaarheidsstudie / 
Business case 1.0 

Business case 2.0 Business case 

3.0 SDE/PCR 

aanvraag 

Financiering ingericht 

Eigen vermogen opgehaald (bij 

leden) 

Uitgeven 

Technisch ontwerp zon-/windpark 

landschappelijke inpassing 
/ plangebied 

Ruimtelijke planvorming 

Parkontwerp 

MER 

Netinpassing Turbine- / panelen selectie 

Netaansluiting 

Aanvoeren 

Bouw 

Aansluiten 

Testen 

Juridisch /  

contractering 

Samenwerkings- 
overeenkomsten 
mede-eigenaren 

Politiek JA 

(principe-

verzoek 

Contract grond-/ dak-

eigenaar 

Vergunningen 

 
Contractering 

Aanbestedingsdocumenten 
turbines/panelen 

Koopcontracten 

Onderhoudscontract 

PPA 

Afspraken 
bewaken 

Projectvoortgang Projectplan 1.0 (fase 2-4) 

Faseplan fase 2 

Projectplan 2.0 

Faseplan fase 3 

Projectplan 

3.0 Faseplan fase 4 

strategie 

contracterings- 

    en financieringsplan 

Uitvoeringsplan 

Financial close is bereikt 

  

 

2 Deze tabel is afkomstig van het Ontwikkelfonds Coöperaties. Dit fonds, gefinancierd door het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat en een vijftal provincies, kan risicokapitaal verstrekken aan energiecoöperaties 

ter dekking van de ontwikkelingskosten. Bij realisatie van een project wordt de lening terugbetaald met een 
opslag van 25-50%. Bij niet-doorgaan van een project behoeft niets te worden terugbetaald.
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SDE = Subsidie Duurzame Energie. Deze subsidieverlening door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is 
essentieel om twee redenen: (1) de subsidie geeft de garantie voor een minimale opbrengst per geproduceerde 
kWh, en (2) de bank wil alleen een hypotheek afgeven aan het project als de SDE geregeld is, want het geeft de 
bank een zekerheid.

Financial Close = het moment waarop alle project- en financieringsovereenkomsten voor een zon- of windproject 
zijn getekend. Een van de belangrijkste mijlpalen bij de ontwikkeling van een project. Want pas nadat de financiering 
rond is kan de bouw starten.

MER = Milieu Effect Rapportage. MER is een procedure met als hoofddoel het milieubelang volwaardig te laten 
meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten.

PCR = Postcoderoos, tegenwoordig SCE =  Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Een coöperatie of 
VVE kan op basis van een postcoderoos burgers verenigen voor een project-BV.



9

Informatie VPE-projecten

5.1 Projecten VPE
VPE neemt momenteel (januari 2023) deel aan zes duurzame energieprojecten, die in gevorderde fasen van 
ontwikkeling zijn: twee zonprojecten en vier windprojecten. De mogelijkheid bestaat dat één of meer van deze zes 
projecten niet kunnen worden gerealiseerd omdat er geen (onherroepelijke) vergunning wordt afgegeven door het 
bevoegd gezag (gemeente en/of provincie). De kans dat geen van de zes projecten gerealiseerd wordt is uiterst 
klein. Zonnepark Tinte heeft inmiddels een (onherroepelijke) vergunning en daarmee is er alleen sprake van een 
bouwrisico (1%). Het bestuur van VPE acht het daarom verantwoord Obligaties uit te geven. Daarnaast is VPE nog 
betrokken bij vijf andere projecten.

De verschillende projecten zijn in ontwikkeling, hetgeen betekent dat nog niet helder is wat de investering van VPE 
precies zal zijn en op welk moment alle benodigde contracten getekend zijn en wanneer het project operationeel 
is. In tabel II (bladzijde 13) wordt per project aangegeven wat de inschattingen zijn.

Haringvlietdam
Het gaat om twee windturbines van ieder circa 5-7 MegaWatt (MW) vermogen. De project-BV is opgericht met 
Triodos Investment Bank, H.Lagerwey en E-connection als aandeelhouders. E-connection is als ontwikkelaar 
aangesteld. De slagingskans wordt door E-connection ingeschat op 90%. VPE kan eventueel aandelen (circa 25%) 
verkrijgen in deze project-BV als de onherroepelijke vergunning is afgegeven, financial close is bereikt en de bouw 
is gerealiseerd. VPE heeft in dit project geen risico. VPE maakt wel kosten (uren) voor ondersteuning van het 
project. Deze kosten worden gekapitaliseerd en bij financial close meegenomen en in mindering gebracht op de 
aankoop van de aandelen.

Huidige situatie: de samenwerking met E-connection is goed. Wat betreft de onopgeloste zaken kan het volgende 
aangegeven worden: 

1. Gemeenteraad. De gemeente Voorne aan Zee 
heeft 19 januari 2023 het ontwerpbestem-
mingsplan en de concept-omgevingsvergun-
ning voor de windturbines op de Haringvliet-
dam gepubliceerd. De eerste versie van het  
bestemmingsplan (het voorontwerp bestemmings-
plan) heeft in maart 2022 ter inzage gelegen. Daar-
op is een aantal reacties binnengekomen, die mee-
genomen worden in het ontwerpbestemmingsplan. 

2. Tijdens een bijeenkomst op 31 oktober is met de 
omwonenden gesproken en konden zienswijzen 
worden ingediend die tijdens een inspraakavond 
verder bediscussieerd worden. Na de verkiezingen van november wordt het college van Voorne aan Zee 
gevormd en zal de formele bestemmingsplanwijziging geagendeerd worden in de nieuwe gemeenteraad.

3. Het technische probleem betreft het onderheien van de turbines. De dijk waarin dit moet gebeuren  
bestaat uit grote rotsblokken en dat maakt het maken van de gaten voor de heipalen moeilijk.  
De verwachting is dat daar een oplossing voor gevonden wordt.
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Noordzeeboulevard
Het gaat om twee windturbines van ieder circa 5-7 MW vermogen. Het project wordt gesplitst in twee project-BV’s 
met ieder één turbine: één 100% eigendom van Pure Energie en één 100% eigendom van VPE. De ontwikkelkosten 
voor VPE worden ingeschat op € 750.000. Het project bevindt zich in fase 2 (zie tabel I). Tussen Pure Energie en 
VPE wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend als opmaat naar de oprichting van twee project-BV’s die 
nauw samenwerken en waarbij Pure Energie de ontwikkelaar is. De slagingskans wordt ingeschat op 75% door 
Pure Energie en VPE. VPE loopt een risico van 25% dat de ontwikkelkosten niet worden vergoed.    
VPE heeft bij het Ontwikkelfonds Coöperaties een lening aangevraagd om dit risico af te dekken.
                                                        
Huidige situatie: de samenwerking met Pure Energie is uitstekend. Wat betreft de onopgeloste zaken kan het 
volgende aangegeven worden:

1. Bij de Gemeente Voorne aan Zee zal mogelijk in de loop van 2023 de Vergunningaanvraag worden  
ingediend, nadat het bestemmingsplan is gewijzigd.

2. Juristen worden ingeschakeld om de pachtproblemen met het Zuid-Hollands Landschap tot een oplossing  
te brengen. Het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) heeft de tender voor dit project uitgeschreven, die door Pure  
Energie is gewonnen. De vraag is of het RVB dus verantwoordelijk is voor de oplossing met ZH Landschap.

Links de detailtekening van het terrein waar de twee windturbines geprojecteerd zijn, rechts  een schematische 
tekening. Een deel van het terrein is door het Zuid-Hollands Landschapgepacht van het RVB.

3. Stroomkabel: ten behoeve van een windpark op zee wil TenneT een kabel vanuit het windpark naar land brengen. 
Daartoe heeft TenneT twee opties: één langs het geprojecteerde windturbines van het Noordzeeboulevard-
project en de andere via een tracé aan de zuidkant van Hellevoetsluis. De gemeente Westvoorne heeft tijdig 
een zienswijze bij TenneT ingebracht met argumenten dat Hellevoetsluis de beste optie is en Pure Energie en 
VPE hebben in hun zienswijze aangegeven wat de (financiële) consequenties zouden zijn als voor een tracé 
langs de geprojecteerde windturbines gekozen zou worden.

4. De Milieu Effect Rapportage (MER) is gaande en loopt tot maart 2023. De verwachting is dat omstreeks 
april 2023 het MER-onderzoek wordt gepresenteerd en dan kunnen er conclusies getrokken worden over 
eventuele noodzakelijke aanpassingen aan het projectplan.

5. Toestemming van netbeheerder Tennet om de windturbines te realiseren boven kabels die ondergronds 
gelegen zijn. Worden de vijf bovengenoemde zaken van een adequate oplossing voorzien dan kan alleen nog 
beroep bij de Raad van State het project tegenhouden.
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Brielse Brug 
De heren Dabaghian, Nico Rodenburg en Kees Rodenburg hebben het initiatief genomen voor twee windturbines 
van circa 5-7 MW vermogen. Zij hebben adviesbureau Pondera aangesteld als ontwikkelaar. Voor zover nu bekend 
kan VPE eventueel aandelen (circa 25%) in deze project-BV verkrijgen als de onherroepelijke vergunning is 
afgegeven, financial close is bereikt en de bouw is gerealiseerd. De slagingskans wordt door Pondera ingeschat 
op 75%. VPE loopt in dit project geen risico. VPE maakt wel kosten (uren) voor ondersteuning van  het project. 
Deze kosten worden gekapitaliseerd en bij financial close meegenomen en in mindering gebracht op de eventuele 
aankoop van de aandelen.
 
De huidige samenwerking met Pondera (gevolmachtigde van de 
initiatiefnemers Dabaghian, Nico en Kees Rodenburg) is zakelijk. 
Wat betreft de onopgeloste zaken kan het volgende aangegeven 
worden:

1. Het gemeentebestuur van Voorne aan Zee (voorheen  
Brielle) staat achter het plan.  De nieuwe gemeenteraad 
van Voorne aan Zee zal de bestemmingsplanwijziging voor- 
gelegd krijgen.

2. Tijdens een inloopavond, eind september 2022 die druk  
bezocht werd, waren met name direct omwonenden gekant 
tegen de komst van de twee windturbines. In verdere  
gesprekken met hen probeert Pondera na te gaan in  
hoeverre er maatregelen te nemen zijn die aan de bezwaren 
tegemoet komen. 

Brielse Maasdijk 
HVC en Waterschap Hollands Delta hebben het initiatief genomen voor vijf windturbines van circa  5-7 MW 
vermogen. HVC is de ontwikkelaar. De vergunningaanvraag is december 2022 ingediend bij de Gemeente 
Nissewaard. De slagingskans wordt door HVC ingeschat op 95%. Voor zover nu bekend kan VPE aandelen (25%) 
verkrijgen in de project-BV als de onherroepelijke vergunning is afgegeven, financial close is bereikt en de bouw 
is gerealiseerd. VPE loopt in dit project geen risico. VPE maakt wel kosten (uren) voor ondersteuning van  het 
project. Deze kosten worden gekapitaliseerd en bij financial close meegenomen en in mindering gebracht op de 
aankoop van de aandelen.
 
Huidige situatie: de samenwerking met HVC is goed. 
Wat betreft de onopgeloste zaken kan het volgende 
aangegeven worden:

1. Gemeenteraad Nissewaard. De vergunningsaanvraag 
is gedaan op 16 december 2022. Het is aan de  
Gemeenteraad om te besluiten.

2. Met de Gemeente is overleg over het aantal 
windturbines (3 of 5). De uitkomst heeft invloed op 
de businesscase.

3. Met omwonenden en direct belanghebbenden werd 
en wordt intensief overlegd om regelingen te treffen die tegemoet komen aan hun wensen en bezwaren.  
In de vergunningaanvraag worden deze regelingen vermeld. 
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Zonneweide Tinte 
Solar Energy Works (100% dochter van Ampyr Solar Europe) heeft het initiatief genomen voor een zonneweide van 
circa 10,5 hectare met een vermogen van 12 MWpiek. VPE verkrijgt 25% van de aandelen van de project-BV (tegen 
een nader te bepalen prijs) en dient eigen vermogen in te brengen bij financial close (circa € 900.000). Het project 
bevindt zich in fase 4. De vergunning is door het bevoegd gezag verleend en inmiddels onherroepelijk. 

  

Ontwerpen zonnepark

Het risico van dit project is 1%, uitsluitend het zogeheten bouwrisico. Derhalve loopt VPE nauwelijks risico. 
De samenwerking met Solar Energy Works is goed. De verwachting van de start van de obligatie-uitgifte voor de 
Project-BV Tinte is medio 2023.

Zonneweide Seggelant
Grondeigenaar de heer Groen en Solarfields hebben het initiatief genomen voor een zonneweide van circa  
17 hectare en een vermogen van 22,5 MWpiek. VPE wordt voor 45% mede-eigenaar van de project-BV en dient 
dus 45% van de ontwikkelkosten bij te dragen (circa € 600.000). Het project bevindt zich in fase 2 (zie tabel).  
De gemeente staat geheel achter het plan. De oprichting van de Project-BV en de aandeelhoudersovereenkomst 
zijn begin 2023 gereed voor ondertekening. De slagingskans van dit project wordt door de aandeelhouders 
ingeschat op 95%. VPE loopt een risico van 5% dat de ontwikkelkosten niet worden vergoed.                                                                                                         
 

Huidige situatie: de samenwerking met Solar Fields en 
grondeigenaar Groen is uitstekend. Wat betreft de onop-
geloste zaken kan het volgende aangegeven worden:
 
De grondeigenaar moet met zijn pachters tot overeen-
stemming komen. Dit is mede afhankelijk van hoe de 
Gemeente in overleg met de Provincie tot overeenstemming 
komt over het bestemmingsplan voor dit gebied. Zodra deze 
overeenstemming aangaande het bestemmingsplan er is kan 
de grondeigenaar met zijn pachters tot overeenstemming 
komen. Daarna kan de vergunningsaanvraag ingediend 
worden bij de gemeente Voorne aan Zee. De mogelijke bouw 
van het zonnepark zal waarschijnlijk in 2024 plaats vinden.
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5.2 Investeringen door VPE
In onderstaande tabel worden de benodigde ontwikkelkosten en investeringen door VPE per project weergegeven, 
met een indicatie wanneer de betreffende investeringen gedaan moeten worden. In de vorige paragraaf is per 
project aangegeven wat volgens VPE en haar ontwikkelpartner(s) het risico voor VPE is. Bij drie projecten loopt 
VPE geen risico (A, C, D), omdat VPE pas bij of na financial close formeel bij het project betrokken wordt. Deze 
projecten worden voor de belegger pas relevant als VPE er in investeert. Zodra dat gebeurt zijn er uitsluitend 
bouwrisico’s. Bij de drie andere projecten (B, E, F) zijn er wel risico’s. Onderstaand tabel II waarin de relevante 
gegevens van de projecten worden samengevat.

 

Onder ontwikkelkosten worden verstaan de kosten van de activiteiten genoemd in Tabel I bij de fasen 1 tot en met 
4. In Tabel II worden de kosten genoemd die ten laste van VPE komen. De ontwikkelkosten worden meegenomen 
bij financiering van de bouw. Dat betekent dat deze kosten dan worden terugbetaald, zoals vastgelegd in 
Samenwerkingsovereenkomsten, Termsheets en Aandeelhoudersovereenkomsten. Voor het achtergesteld vreemd 
vermogen, benodigd bij financial close, worden per project door VPE obligaties uitgegeven. 

5.3 Risicoanalyse
De Obligaties worden uitgegeven om (de bijdrage van VPE in) de ontwikkelkosten van de projecten te kunnen 
betalen. De mogelijkheid bestaat dat een project niet gerealiseerd kan worden (i.c. er is geen haalbare businesscase 
of er wordt geen (onherroepelijke) vergunning afgegeven door het bevoegd gezag (gemeente/provincie)). De reeds 
betaalde ontwikkelkosten voor een project worden dan niet terugverdiend. VPE kan de Obligaties en rente dan niet 
of slechts gedeeltelijk betalen. 

Het risico wordt gespreid doordat VPE betrokken is bij meer dan negen duurzame energieprojecten, waarvan er 
zes in een vergevorderd stadium zijn. In de voorwaarden van de uitgifte van Obligaties is vermeld dat het bestuur 
van VPE de ALV kan voorstellen de Obligaties van de Obligatiehouders die hebben aangegeven dit te willen, geheel 
of gedeeltelijk, om te wisselen in project-obligaties ten behoeve van de financiering van het achtergesteld vreemd 
vermogen in een project-BV die een (onherroepelijke) vergunning heeft. De voorwaarden voor laatstgenoemde 
project-obligaties zijn dezelfde als voor deze Obligaties.

Tabel II Overzicht benodigde investeringen VPE

project w/z fase
A. Haringvlietdam wind 2 25% 90% 1%** 10.000€              2022-2024 2.000.000€         2025
B. Noordzeeboulevard wind 2 50% 75% 25% 750.000€            Q2 2023 2.000.000€         2025
C. Brielse Brug wind 2 25% 75% 1%** 10.000€              2022-2024 2.250.000€         2025
D. Brielse Maasdijk wind 2 25% 95% 1%** 50.000€              2022-2023 4.000.000€         2024
E. Tinte zon 3 25% 100% 1%** 20.000€              Q1-2023 900.000€            2023
F. Seggelant zon 2 45% 95% 5% 600.000€            Q1-2023 600.000€            2024
totale investering 1.440.000€        11.750.000€      
* inschatting
** risico van calamiteiten tijdens de exploitatiefase
Opmerkingen: 
De ontwikkelkosten worden terugbetaald bij financial close.
Voor het eigen vermogen, benodigd bij financial close, worden per project obligaties uitgegeven.

risico     
VPE*

 kosten 
ontwikkelfase* 

 kosten bij 
financial close* 

 betaal 
datum/jaar* 

 betaal 
datum* 

aandeel 
VPE*

slagings-
kans*
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Ontwikkelrisico
Mede afhankelijk van de afspraken die VPE maakt of heeft gemaakt met initiatiefnemers van duurzame 
energieprojecten (zon of wind) is VPE gehouden aan medebetaling van een deel van de ontwikkelkosten. 
Voorinvesteringen in nieuwe zon- en windprojecten zijn risicovol. De kans is immers aanwezig dat benodigde 
toestemmingen en vergunningen niet worden verkregen en dat het project zodoende niet door kan gaan. Om alle 
benodigde procedures te doorlopen moeten echter wel stevige kosten worden gemaakt. De hoge kosten en het 
grote risico dat daarbij genomen wordt is veelal een reden voor samenwerking en kostendeling. Dit risico wordt 
overigens verkleind door investeringsbeslissingen telkens af te wegen tegen de kans op succes, en -zo mogelijk- 
door kostendeling met samenwerkingspartners.

Risico’s na financial close
In de bouwfase, nadat alle financiële afspraken met SDE, banken, netbeheerder, aannemers, e.d. zijn gemaakt, 
kunnen problemen ontstaan bij de bouw van het zon- of windpark. De praktijk is dat die mogelijk voor vertraging 
zorgen (materiaal te laat beschikbaar, bijvoorbeeld) maar niet leiden tot stopzetten van het project.

In de exploitatiefase, nadat het project operationeel is, is het jaarlijkse financiële resultaat afhankelijk van de 
ontwikkeling van de stroomprijs en de mate waarin de zon schijnt of de wind waait. Daarnaast kunnen calamiteiten 
optreden. In principe zijn de projecten daarvoor verzekerd.
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VPE is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Die uitgesloten aansprakelijkheid betekent dat 
de leden niet behoeven bij te dragen aan eventuele tekorten van de coöperatie. De liquiditeit die met uitgifte 
van obligaties bijeen wordt gebracht is risicodragend. Houders van deze Obligaties hebben een achtergestelde 
vordering op VPE wat betreft hun recht op terugbetaling van de inleg. VPE is verplicht tot achterstelling van de 
Obligaties ten opzichte van andere schuldeisers van de coöperatie. 

Juridische aspecten

Voor de berekening van de rendementsgrondslag (bezittingen minus schulden) in Box 3 dient de waarde van de 
obligatie te worden gesteld op de waarde in het economische verkeer. Deze waarde dient op 1 januari van ieder 
jaar opnieuw te worden vastgesteld. 

Fiscale aspecten

1. Om VPE obligaties te kunnen verkrijgen dient u lid te zijn van VPE.  U kunt het lidmaatschap aanvragen via 
de website van het VPE onder voldoening van € 20. Obligatiehouders krijgen gedurende de looptijd van de 
Obligatie(s) een korting van € 20. Per saldo is daarmee voor hen de contributie nihil. 

2. Om VPE-obligaties te kunnen verkrijgen dient er een obligatieovereenkomst van kracht te zijn tussen u en 
VPE. Indien dat niet het geval is dient u een obligatieovereenkomst met VPE aan te gaan. U kunt dat doen door 
een exemplaar van de obligatieovereenkomst ingevuld en ondertekend aan VPE toe te zenden. Dat kan via de 
mail: contact@voorneputtenenergie.nl. t.a.v. de penningmeester.

3. Het model van de Obligatieovereenkomst is als bijlage 4 aan deze Informatiememorandum gehecht.

Inschrijfvoorwaarden
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9.1 Uitgiftetermijn
1. De inschrijving start op 1 maart 2023 en loopt tot en met 31 maart 2023, onder de voorwaarden in hoofdstuk 

1 genoemd.
2. Minimale inschrijving is € 100. U kunt ook voor een veelvoud hiervan inschrijven.
3. De inschrijvingen sluiten op 31 maart 23.59 uur. VPE behoudt zich het recht voor om de inschrijvingsperiode 

te verlengen. VPE is gerechtigd inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk niet te 
honoreren. 

9.2 Bevestiging en betaling deelnamebedrag en afhandeling
1. Nadat de inschrijving is gesloten en de obligaties zijn toegewezen ontvangt u bericht over de toegewezen 

obligatie(s) en de oproep om het daarmee overeenkomende bedrag over te maken op de rekening van VPE. 
Het bedrag van de Obligaties, vermeerderd met 2% emissie-kosten, dient uiterlijk twee weken na de oproep 
te worden overgemaakt van een Nederlandse Bankrekening op naam van de inschrijver/persoon met wie de 
overeenkomst is aangegaan. Rekeningnummer VPE: Bankrekeningnummer: NL65 RABO 0325 0814 84 t.n.v. 
coöp. ver. Voorne-Putten Energie.

2. VPE bevestigt de ontvangst van de betaling en de aanvaarding ervan door verstrekking van een persoonlijk 
obligatiecertificaat.

3. VPE houdt een register bij van Obligatiehouders. Er worden geen toonderbewijzen uitgereikt. 

Inschrijfprocedure
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Dit reglement [dat artikel gaat over het bestuursreglement] is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 
8 december 2022 en voorziet in de voorwaarden en bedingen waaronder het VPE is toegestaan van haar leden 
geld te ontvangen in ruil voor Obligaties. De opbrengst van deze Obligaties is bestemd voor deelname in de 
ontwikkeling en financiering van wind- of zonprojecten van VPE of waaraan VPE als aandeelhouder deelneemt. 
Voor het verkrijgen van vreemd vermogen via een bank is voor  windturbines toekenning van Subsidie Duurzame 
Energie (SDE) –en voor zonnepanelen SDE of Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Begrippen:  
• ALV: De algemene ledenvergadering van de coöperatie. 
• Bestuur: Het bestuur van de coöperatie. 
• Coöperatie: de Coöperatie Vereniging Voorne-Putten Energie U.A. gevestigd te Schiedam, hierna genoemd 

VPE. 
• Informatiememorandum: Document waarin wettelijk voorgeschreven informatie en aanvullende informatie is 

opgenomen zodat de koper een goed beeld krijgt van het product dat hij wil aanschaffen. Het gaat om alle 
essentiële beleggingsinformatie die de belegger in staat stellen om een goede risicoafweging te maken. 

• AFM informatiememorandum: belangrijkste informatie over de belegging.
• Lid: Lid van VPE, in meervoud “Leden”. 
• Obligatieovereenkomst: bindende overeenkomst tussen het Lid en VPE van wederzijdse rechten en plichten 

ingevolge de Obligaties.
• Participant/Obligatiehouder: Houder van één of meer Obligaties. 
• Obligatie: Deelname door middel van het participeren in de ontwikkeling van een of meer zonprojecten en/of 

windprojecten van VPE, in meervoud “Obligaties”. 
• Obligatiecertificaat: Op naam gestelde schriftelijke bevestiging van ontvangst en aanvaarding door VPE van 

ter obligatie verkregen gelden, met aanduiding van de daarvoor verkregen Obligaties. 
• Obligatieregister: Niet-openbaar register waarin de obligaties per deelnemer worden vastgelegd.

1.  Algemene inleiding  
1.1 Het obligatiereglement 
Op grond van artikel 5 lid 3 van de statuten is het bestuur bevoegd tot uitgifte van obligaties voor projecten 
waarvoor onder meer een subsidiebeschikking is ontvangen (zoals Windprojecten met Subsidie Duurzame Energie 
(SDE) en Zonprojecten met Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) of SDE subsidie). Dit reglement 
voorziet in de verdere kaders en werkwijzen met betrekking tot financiële participatie in de coöperatie en geeft 
invulling aan de voorwaarden waaronder obligaties door de coöperatie worden uitgegeven. Financiële participatie 
in VPE valt buiten actief toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Gelet op de beoogde omvang van de 
uitgiften, die kleiner zullen zijn dan vijf miljoen euro, zal geen door de AFM goedgekeurd informatiememorandum 
worden uitgegeven. Wel zal de coöperatie zo goed mogelijk voldoen aan haar informatieverplichtingen via het 
Informatiememorandum, in overeenstemming met de wet, de statuten en dit reglement. Het bestuur betracht 
minimaal twee keer per jaar getrouwe openheid over de inzet van het ingelegde kapitaal en over de risico’s en 
resultaten van de ermee gefinancierde activiteiten alsmede over het vermogen van de coöperatie. 

Financiële participatie in de coöperatie is een risicodragende investering voor een langere periode, die bijdraagt aan 
de realisatie van de doelen van de coöperatie. Elke participant wordt geacht het risico te kennen en te aanvaarden. 
Elke obligatiehouder heeft door zijn/haar lidmaatschap van VPE stemrecht in de Algemene Ledenvergadering van 
VPE.

1.2 Het besluit tot uitgifte van Obligaties vermeldt in ieder geval: 
a. het doel van de uitgifte; 
b. de unieke naam van de uit te geven Obligaties; 

Bijlage 1 | Obligatiereglement VPE
Obligatiereglement Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie U.A.  



18

c. het bij de uitgifte maximaal uit te geven aantal Obligaties; 
d. de beoogde startdatum en sluitingsdatum van de inschrijvingsperiode; 
e. de verwachting omtrent aflossing en rentebetaling met betrekking tot de uit te geven Obligaties, alsmede de 

onderbouwing daarvan, één en ander op basis van realistische aannames en prognoses.  

1.3 Inschrijving op Obligaties 
a. De mogelijkheid om voor Obligaties in te schrijven wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief en de website 

van VPE en via andere daartoe geëigende communicatiekanalen.
b. Inschrijving op Obligaties geschiedt middels een door het bestuur voor uitgifte opgemaakt (online) formulier.
c. Het bestuur is bevoegd om de inschrijfperiode zonder opgave van redenen uit te stellen, te verkorten en te 

verlengen.
d. Indien daartoe aanleiding is kan het bestuur van VPE de kring van personen die tot inschrijving zijn toegelaten 

op objectieve en billijke grondslag beperken.; 
e. De coöperatie kan vooruitlopend op de inschrijving een voorinschrijf periode instellen en voorinschrijvers 

voorrang geven bij toekenning van obligaties.  

1.4 Toekenning van de obligaties 
a. VPE streeft naar een gelijkmatige verdeling van de obligaties onder haar leden. 
b. Obligaties worden uitsluitend toegekend aan leden. 
c. Het aantal obligaties waarvoor een inschrijver heeft ingeschreven wordt opgevat als een maximum. VPE is 

bevoegd minder Obligaties toe te kennen dan waarvoor is ingeschreven teneinde een gelijkmatige spreiding 
van Obligaties te bewerkstelligen.

d. Het bestuur is bevoegd de datum van inschrijving te laten meewegen bij toekenning van Obligaties. Deze 
datum wordt dan bepaald door de datum waarop het volledig en rechtsgeldig ingevulde inschrijfformulier door 
VPE is ontvangen. 

e. Obligaties worden toegekend op grond van een Obligatieovereenkomst tussen de inschrijver en VPE. 
f. De toekenning van Obligaties wordt per e-mail aan de inschrijver bekend gemaakt, onder vermelding van het 

aantal Obligaties dat is toegekend en de datum waarop de inleg daarvoor uiterlijk door VPE moet zijn ontvangen. 
Pas na ontvangst van het volledige bedrag worden de toegekende Obligaties verkregen. VPE bevestigt deze 
ontvangst en de aanvaarding ervan door verstrekking van een (digitaal) persoonlijk obligatiecertificaat. 

g. Indien VPE geen tijdige betaling ontvangt, vervalt de toekenning van rechtswege. Desbetreffende Obligaties 
komen dan beschikbaar voor toekenning aan andere inschrijvers. Het bestuur is evenwel bevoegd de 
oorspronkelijke gegadigde een hernieuwde kans te geven de Obligaties te verkrijgen, indien het daartoe 
aanleiding ziet.  

1.5 Terugname van Obligaties 
Het bestuur is bevoegd te besluiten over terugname van Obligaties door de coöperatie. Zie verder artikel 2.4. 1.6 
Obligatieregister 
a. Het bestuur draagt zorg voor het obligatieregister waarin de uitgegeven obligaties, onderscheiden naar naam, 

type, uitgifte, ingangsdatum en aantal per participant worden vastgelegd en bijgehouden. 
b. In samenhang met het obligatieregister onderhoudt VPE een obligatiearchief, houdende alle documentatie 

betreffende uitgegeven Obligaties, de ontvangsten en uitkeringen met betrekking tot de obligaties en alle 
mutaties ten aanzien van de Obligaties, met datum van ingang, en voor zover nodig voor de rechtsgeldigheid 
van de mutatie, de aanvaarding ervan. 

c. De participant informeert VPE over relevante wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens. 
d. VPE zal de administratie onderbrengen bij Econobis BV, onderdeel van Coöperatie Energie Samen waarbij 

continuïteit en compleetheid van het register, alsmede de vertrouwelijkheid van gegevens is gewaarborgd en 
wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)3.
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e. Elke participant ontvangt jaarlijks vóór 1 maart opgave van zijn Obligaties onderscheiden naar naam, type, 
aantal, en (resterend) nominaal bedrag. 

f. Het obligatieregister is niet openbaar, en alleen geanonimiseerd ter inzage voor de ALV (de leden). 
g. VPE is te allen tijde bevoegd om bewijsstukken te verlangen (waaronder: identiteitsbewijs, uittreksel KvK, 

bankafschrift, verklaring van erfrecht) alvorens over te gaan tot toekenning van Obligaties, inschrijving in het 
obligatieregister, wijziging van het obligatieregister waaronder wijziging van het bankrekeningnummer waarop 
uitkeringen ingevolge de Obligaties worden gedaan. 

h. VPE is te allen tijde bevoegd om aan toekenning van een Obligatie, aan aanvaarding van betaling voor een 
Obligatie, aan het aangaan van een Obligatieovereenkomst en aan overgang of overdracht van een Obligatie 
nadere voorwaarden te verbinden.  

1.7 Geschillen 
Geschillen naar aanleiding van (de toepassing van) dit obligatiereglement worden allereerst voorgelegd aan  
het bestuur. Nadat het bestuur gelegenheid heeft gekregen zich over het geschil uit te spreken staat beroep open 
bij de ALV. Het bestuur spreekt zich, binnen twee maanden nadat een geschil bij haar aanhangig is gemaakt, 
hierover uit. 

Op dit Obligatiereglement is Nederlands recht van toepassing. Van een geschil is sprake zodra één der partijen 
dit bij aangetekend schrijven aan de tegenpartij stelt. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de 
Nederlandse rechter. Partijen kunnen overeenkomen, alvorens een geschil aan de rechter voor te leggen, ter 
oplossing daarvan het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam in te schakelen. In dat geval komen zij tevens 
een verdeling van kosten overeen.

1.8 Obligaties 
De inschrijver kan door inschrijving de Obligatieovereenkomst (bijlage 4) tot stand brengen, waarna toekenning 
door het bestuur van VPE plaatsvindt.

2. Nadere uitwerking
2.1 Looptijd en aflossing 
a. Obligaties hebben een looptijd van minimaal 5 jaren.  Eerst na verloop van die 5 jaren kunnen de Obligaties 

worden afgelost. De startdatum van de minimale looptijd als bedoeld in dit artikel wordt door het bestuur 
na de uitgifte bepaald, en ligt niet later dan 6 maanden na de datum waarop de inleg moest zijn ontvangen. 
Aflossing kan geschieden op initiatief van VPE of,  op verzoek van de participant. 

b. VPE lost  alle Obligaties uiterlijk na 20 jaar af, tenzij het bestuur besluit dat verlenging noodzakelijk of  
wenselijk is. 

c. Bij aflossing op verzoek van de participant vindt aflossing plaats, mits de minimale looptijd is verstreken.  
Zie verder artikel 2.4. 

d. Indien de participant, voor de minimale aflossingsperiode, vervroegd wenst af te lossen, dient bij het 
aflossingsverzoek uitdrukkelijk te worden aangegeven onmiddellijk aflossing te wensen (hierna: “verzoek tot 
aflossing binnen 5 jaar”) en kan aflossing geschieden voordat de vaststellingen bedoeld in artikel 2.2.a en 
2.4.a zijn gedaan, mits de ruimte voor aflossing aanwezig is.

e. Ruimte voor aflossing is aanwezig voor zover het door de ALV vastgestelde bedrag bedoeld in artikel 2.5.a niet 
is uitgeput of indien en voor zover het bestuur aflossing gelet op de vermogens- en liquiditeitspositie van de 
coöperatie, en de positie van de overige crediteuren van de coöperatie, verantwoord acht.  

3 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving 



20

2.2 Rente op Obligaties 
a. Rente op obligaties is verschuldigd conform het percentage genoemd in het geldende Informatiememorandum, 

indien en voor zover de kasstroom van VPE daartoe toereikend is. Als dit niet mogelijk is doet het bestuur een 
voorstel aan de ALV om de hoogte van de rente die met betrekking tot betreffend boekjaar over de Obligaties 
wordt uitbetaald nader vast te stellen. Dit geschiedt bij de jaarlijkse aanbieding van de jaarrekening.

b. Uitkering van rente geschiedt uitsluitend over de Obligaties die blijkens het obligatieregister op 31 december 
van het betreffende boekjaar openstaan. Over Obligaties die lopende het boekjaar zijn afgelost wordt met 
betrekking tot dat boekjaar geen rente toegekend noch uitgekeerd. De administratieve verwerking van 
toekenning en uitkering van rente geschiedt binnen één maand nadat de jaarrekening is vastgesteld en de 
vaststellingen bedoeld in artikel 2.2.a voor onderhavig boekjaar zijn gedaan. Eenmaal toegekende rente kan 
niet meer worden ingetrokken. 

c. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot uitkering van rente die is toegekend maar nog niet is uitgekeerd. 
Dergelijke uitkering geschiedt aan de personen die op het moment van uitkering blijkens het obligatieregister 
houder zijn van desbetreffende obligaties. Over toegekende rente die niet is uitgekeerd, wordt geen rente 
berekend. 

d. Aflossing van een obligatie geschiedt niet voordat alle met betrekking tot de Obligatie verschuldigde rente is 
uitgekeerd.

2.3 Aflossing Obligaties
Aflossing vindt bij voorkeur plaats vanaf jaar 5 tot en met jaar 20. De participant heeft in beginsel recht op 
terugbetaling van het bedrag van zijn obligatie, met dien verstande dat de totale ruimte voor terugbetaling jaarlijks 
op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering wordt bepaald. Dit gebeurt met inachtneming 
van de financiële positie en resultaten van VPE. De Obligaties, die worden terugbetaald, zullen bij loting worden 
vastgesteld door het bestuur van VPE. 

Een deel van de Obligaties die zijn uitgegeven zal binnen 5 jaar met toestemming van de participant/obligatiehouder 
kunnen worden ingewisseld in project-obligaties die worden uitgegeven door VPE. 

2.4 Proces bij “aflossing van obligaties op verzoek van obligatiehouder” 
a. Het bestuur bepaalt jaarlijks bij opstelling van de jaarrekening, ter vaststelling door de ALV, het bedrag dat 

per het einde van onderhavig boekjaar beschikbaar is voor aflossing van obligaties. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met de perioden genoemd in art 2.1, m.n. dat de minimale looptijd 5 jaar is. Een verzoek 
tot aflossing van één of meerdere obligaties door een participant/obligatiehouder dient schriftelijk te worden 
gedaan, en kan het hele jaar door bij VPE worden ingediend.

b. De ontvangen verzoeken tot aflossing worden eens per jaar behandeld, binnen twee maanden nadat de 
jaarrekening is vastgesteld. Alsdan worden alle verzoeken gelijkmatig en ongeacht de datum van ontvangst 
gehonoreerd totdat het door de ALV vastgestelde bedrag bedoeld in artikel 2.4.a is uitgeput. Voor zover de 
verzoeken naar het oordeel van het bestuur niet kunnen worden gehonoreerd gelden ze als afgewezen en 
blijven desbetreffende obligaties bestaan. 

c. Verzoeken tot aflossing binnen 5 jaar in bijzondere omstandigheden van de participant/obligatiehouder 
worden in volgorde van binnenkomst gehonoreerd voor zover het door de ALV vastgestelde bedrag bedoeld 
in artikel 2.4.a op het moment van de ontvangst van het verzoek, na behandeling van de eerder ontvangen 
verzoeken als bedoeld in artikel 2.4.b, nog niet is uitgeput. Indien dit bedrag wel is uitgeput wordt de aanvraag 
verder behandeld als een gewoon verzoek tot aflossing. Van het bepaalde in de voorgaande volzin kan door 
het bestuur worden afgeweken indien en voor zover het bestuur dat billijk vindt en het bestuur dit gelet op de 
vermogens- en liquiditeitspositie van VPE, en de positie van de overige crediteuren van VPE verantwoord acht. 

d. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.4.c (eerste volzin) is het bestuur bevoegd verzoeken tot onmiddellijke 
aflossing af te wijzen indien onmiddellijke aflossing naar het oordeel van het bestuur kan leiden tot benadeling 
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van de andere crediteuren van VPE. Op een verzoek tot onmiddellijke aflossing beslist het bestuur binnen  
1 maand na ontvangst van dat verzoek. Tegen een afwijzing door het bestuur staat beroep open bij de ALV. 

e. Bestuurders van VPE zijn niet bevoegd een verzoek tot onmiddellijke aflossing te doen, behoudens ingeval van 
dringende persoonlijke omstandigheden.  

2.5 Overgang, Overdracht en Terugname van Obligaties 
Obligaties zijn in principe vatbaar voor overgang krachtens fusie, splitsing, boedelmenging of erfopvolging. 
Verkrijging van Obligaties onder algemene titel (door fusie, splitsing, boedelmenging of erfopvolging) wordt door 
VPE erkend, mits deze verkrijging genoegzaam en tot bevrediging van VPE is aangetoond. 

Obligaties zijn in principe vatbaar voor overdracht, c.q. contractoverneming.
a. Ingeval van overlijden van een participant kunnen de erfgenamen het bestuur benaderen teneinde de overgang 

en eventuele aflossing van diens obligaties te bespreken. 
b. Overdracht van obligaties geschiedt bij een schriftelijke overeenkomst, die uitgewerkt wordt op een formulier 

dat door het bestuur is opgemaakt en door de secretaris van VPE medeondertekend dient te worden als 
medewerking van de overdracht door VPE. 

c. Voor overgang of overdracht van Obligaties brengt VPE de uitvoeringskosten in rekening aan de nieuwe 
houder. Indien betreffende uitvoering niet meer behelst dan inschrijving van de mutatie in het obligatieregister, 
worden deze kosten op nihil gesteld. 

De terugname van Obligaties. 
a. Het bestuur is bevoegd een regeling open te stellen voor terugname van Obligaties door de coöperatie. 

Terugname van een Obligatie vindt plaats tegen betaling van het nominale bedrag, onder gelijktijdige 
verstrekking van de obligatie aan een lid dat zijn belangstelling aan VPE kenbaar heeft gemaakt. Dit lid betaalt 
het nominale bedrag van de Obligatie aan VPE. 

b. Het bestuur is uitsluitend bevoegd uitvoering te geven aan een dergelijke regeling indien de betaling door de 
verkrijgende leden is zeker gesteld. Deze regeling kan voorzien in een kostendekkende vergoeding die door 
VPE voor deze dienstverlening in rekening wordt gebracht.  

2.6 Uitkering op Obligaties 
Uitkering op Obligaties wordt gedaan door overmaking naar de bij VPE bekende bankrekening van de participant.  

2.7 Informatie van de participant 
Elke participant is gehouden zijn adres, e-mailadres en bankrekeninggegevens aan de coöperatie op te geven, 
alsmede de wijzigingen daarin. VPE is niet aansprakelijk voor gevolgen van nalatigheid van een participant hierin.  

2.8 Vaststelling jaarrekening 
Bij de vaststelling van de jaarrekening van de coöperatie wordt verslag gedaan van de stand van zaken met 
betrekking tot de uitgegeven Obligaties. Slotbepaling   

2.9 Inwerkingtreding
Dit obligatiereglement treedt in werking vanaf de dag volgend op de datum van goedkeuring door het Bestuur. 

2.10 Slotbepaling  
In alle gevallen waarin zowel de wet, de statuten van VPE of dit Obligatiereglement niet voorzien, alsmede die 
gevallen waarin onderdelen van de statuten of reglement verschillend worden geïnterpreteerd, beslist de algemene 
ledenvergadering. 
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Resultaat Resultaat Resultaat Voorl.Res. Begroting
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023

Inkomsten
-contributies VPE 900€            1.280€        1.260€        1.300€        1.300€        
-giften 1.700€        

totaal 900€            1.280€        1.260€        3.000€        1.300€        

Uitgaven
-bestuurskosten 594€            677€            63€              180€            500€            
-PR/Communicatie 631€            172€            345€                 - 500€            
-Algemene kosten 1.429€        2.538€        4.041€        3.300€        3.500€        
-projecten 3.852€        647€            18.200€         pm

totaal 2.654€        7.239€        5.096€        21.680€      4.500€        

Uit Voorziening 1.754€        5.959€        2.136€        20.380€         pm

Resultaat -€             -€             -€             -€             -€             

Jaarrekeningen VPE, voorlopig resultaat 2022 en begroting 2023

Bijlage 2 | De prognose 2022, begroting 
2023 van VPE en de laatste jaarrekeningen 
van VPE
Prognose 2022, Begroting 2023 en Jaarrekeningen 2019-2021
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Bijlage 3 | Inschrijfformulier Obligaties
Inschrijfformulier Risico-Obligaties

INSCHRIJFFORMULIER OBLIGATIES COÖPERATIE 
VOORNE-PUTTEN ENERGIE

Ondergetekende [voorletters, achternaam]: ……………………………………………………………………..

Woonachtig [adres]: ………………………………………………………………………………………………………….

[Bankrekeningnummer]: ……………………………………………………………………………………………………

Wenst in te schrijven voor [aantal] ….. obligaties van € 100,00 , uit te geven door Coöperatie Voorne-Putten 
Energie U.A.

Plaats: …………………………………………………………………….

Datum: ……………………………………………………………………

Handtekening: ………………………………………………………..
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Bijlage 4 | Het model van de 
obligatieovereenkomst
Obligatieovereenkomst

Partijen bij deze Obligatieovereenkomst: 

1. Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie (VPE) U.A., hierna: VPE;

2. [……………………………………………………, te ………………….…………………………], hierna: participant;

Overwegingen:

1. Participant is lid van VPE.
2. Participant is bekend met de Statuten en het ‘Obligatiereglement’ van de coöperatie. 

Documenten zijn op de website van VPE beschikbaar. Het Obligatiereglement dat de 
voorwaarden bevat is aangehecht.

3. VPE heeft besloten tot uitgifte van Obligaties, en heeft in dat kader het 
Informatiememorandum voor deze uitgifte aan participant beschikbaar gesteld.

4. Participant verklaart kennis te hebben genomen van het hiervoor genoemde 
Informatiememorandum en de inhoud daarvan te hebben begrepen.

5. De rechten en plichten verbonden aan de Obligaties (en de verkrijging daarvan) 
volgen uit de bepalingen van de Statuten en het Obligatiereglement van de 
coöperatie. 

6. Wijzigingen van de Statuten, het Obligatiereglement of enig ander reglement van 
VPE werken door in deze Obligatieovereenkomst voor zover dit niet uitdrukkelijk bij 
de wijziging is uitgesloten.

7. Schriftelijke kennisgeving van een wijziging van de Statuten respectievelijk het 
Obligatiereglement wordt opgevat als schriftelijke mededeling aan participant van 
een wijziging van deze overeenkomst.

Partijen komen overeen dat door het inzenden van het ingevulde Inschrijfformulier deze Obligatieovereenkomst tot 
stand is gekomen. VPE heeft aan participant …………… Obligaties toegekend.

Participant: ……………………………………………..

…………………………………………….………………….

Plaats ……………………………………………………..

Coöperatie Voorne-Putten Energie U.A

.……………………………………………………………

Plaats/Datum………………………………………
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Wat wordt aangeboden en door wie?
De participaties in de vorm van risico-obligaties (hierna te noemen “Obligaties”). De Obligaties worden uitgegeven 
ter aanvulling van het Eigen Vermogen van de Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie (hierna te noemen 
‘VPE’). Het gaat om Obligaties waarmee VPE kan ondernemen en de ontwikkelkosten van projecten kunnen 
worden gefinancierd. De Obligaties worden aangeboden door de Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie 
U.A.. Deze uitgevende kent als rechtsvorm: een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. 

VPE heeft als doel: het vanuit maatschappelijke betrokkenheid bevorderen van de leefbaarheid en duurzaamheid in 
het werkgebied van de coöperatie door bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van de energietransitie 
en de verduurzaming van het energieverbruik. Hiermee voorziet de coöperatie in de stoffelijke behoeften van haar 
leden en de maatschappelijke belangen binnen haar werkgebied. Tevens het op duurzame wijze produceren en 
doen produceren van energie, direct of indirect. De coöperatie tracht haar doeleinden onder meer te bereiken 
door het verwerven, oprichten en exploiteren van duurzame energie-opwekkingsmiddelen, waaronder zonne- en 
windenergiesystemen. De website is www.voorneputtenenergie.nl.

Het bestuur van VPE kan de obligatiehouders verzoeken de uitgegeven Obligaties om te wisselen in 
“project-obligaties” voor een specifiek project, waarbij dezelfde voorwaarden gelden.

Korte projectbeschrijvingen:
A. Haringvlietdam: het gaat om twee windturbines van ieder 5-7 MegaWatt (MW) vermogen. De project-BV is 

opgericht met Triodos Investment Bank, H.Lagerwey en E-connection als aandeelhouders. E-connection is als 
ontwikkelaar aangesteld. De slagingskans wordt door E-connection ingeschat op 90%. Onopgeloste zaken zijn: 
(1) verdere medewerking van de Gemeente Hellevoetsluis, (2) overeenstemming met omwonenden en direct 
belanghebbenden en (3) bouwtechnisch probleem (boren in dijk). VPE kan pas aandelen (25%) verkrijgen 
in deze project-BV als de onherroepelijke vergunning is afgegeven, financial close is bereikt en de bouw is 
gerealiseerd. VPE heeft in dit project geen risico. VPE maakt wel kosten (uren) voor ondersteuning van het 
project. Deze kosten worden gekapitaliseerd en bij financial close meegenomen en in mindering gebracht op 
de aankoop van de aandelen. 

B. Noordzeeboulevard: het gaat om twee windturbines van ieder 5-7 MW vermogen. Het project wordt gesplitst 
in twee project-BV’s met ieder één turbine: één met 100% eigendom van Pure Energie en één met 100% 
eigendom van VPE. De ontwikkelkosten voor VPE worden ingeschat op € 750.000. Het project bevindt zich in 
fase 2, voorbereiding vergunningsaanvraag. Tussen Pure Energie en VPE is een samenwerkingsovereenkomst 
getekend als opmaat naar de oprichting van twee project-BV’s die nauw samenwerken en waarbij Pure Energie 
de ontwikkelaar is. De slagingskans wordt ingeschat op 75% door Pure Energie en VPE. Onopgeloste zaken 
zijn: (1) pacht stuk grond van pachter Zuid-Hollands Landschap (eigendom Rijks Vastgoed Bedrijf) is (nog) 
niet overeengekomen, (2) ten behoeve van een windpark op zee is de aanleg van een stroomkabel mogelijk 
in de buurt van de locaties van de windturbines (3) de Milieu Effect Rapportage (MER) moet nog worden 
afgerond en dus is (nog) niet bekend of er onoverkomelijkheden worden gesignaleerd, (4) de toestemming 
van TenneT voor het overzwaaien van de wieken en (5)Bij de Gemeente Voorne aan Zee zal in de loop van 
2023 de Vergunningaanvraag worden ingediend, nadat het bestemmingsplan is gewijzigd. Worden de vier 
bovengenoemde zaken van een adequate oplossing voorzien dan kan alleen nog de Raad van State4 het 
project tegenhouden. Voor VPE is het risico 25% dat de ontwikkelkosten niet worden gedekt. VPE heeft 
bij het Ontwikkelfonds Coöperaties een lening aangevraagd om dit risico af te dekken.

Bijlage 5 | AFM kennisgeving
AFM document aangaande uitgifte van algemene obligaties door Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie 
U.A. (“VPE”)

4 Als het bevoegd gezag de vergunning voor het project heeft afgegeven kunnen er 
bezwaren worden ingediend bij de Raad van State, die deze bezwaren dan beoordeeld.
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C. Brielse Brug: De heren Dabaghian, Nico Rodenburg en Kees Rodenburg hebben het initiatief genomen voor 
twee windturbines van 5-7 MW vermogen. Zij hebben adviesbureau Pondera aangesteld als ontwikkelaar. Voor 
zover nu bekend kan VPE pas aandelen (25%) in deze project-BV verkrijgen als de onherroepelijke vergunning 
is afgegeven, financial close is bereikt en de bouw is gerealiseerd. De slagingskans wordt door Pondera 
ingeschat op 75%. Onopgeloste zaken zijn: (1) planologische medewerking van de Gemeenteraad van Brielle 
en (2) overeenstemming met omwonenden en direct belanghebbenden. VPE heeft in dit project geen risico. 
VPE maakt wel kosten (uren) voor ondersteuning van  het project. Deze kosten worden gekapitaliseerd en bij 
financial close meegenomen en in mindering gebracht op de aankoop van de aandelen.

D. Brielse Maasdijk: HVC en Waterschap Hollands Delta hebben het initiatief genomen voor vijf windturbines 
van 5-7 MW vermogen. HVC is de ontwikkelaar. De vergunningsaanvraag is december 2022 ingediend. 
De slagingskans wordt door HVC ingeschat op 95%. Onopgeloste zaken zijn: (1) medewerking van de 
Gemeenteraad Nissewaard en (2) overeenstemming met omwonenden en direct belanghebbenden. Voor 
zover nu bekend kan VPE pas aandelen (25%) verkrijgen in de project-BV als de onherroepelijke vergunning 
is afgegeven, financial close is bereikt en de bouw is gerealiseerd. VPE heeft in dit project geen risico. 
VPE maakt wel kosten (uren) voor ondersteuning van  het project. Deze kosten worden gekapitaliseerd en bij 
financial close meegenomen en in mindering gebracht op de aankoop van de aandelen.

E. Zonneweide Tinte: Solar Energy Works heeft het initiatief genomen voor een zonneweide van circa 10,5 
hectare met een vermogen van 12 MWpiek. VPE verkrijgt 25% van de aandelen van de project-BV (tegen 
een nader te bepalen prijs) en dient eigen vermogen in te brengen bij financial close (circa € 900.000). Het 
project bevindt zich in fase 4, voorbereiding bouw. De vergunning is door het bevoegd gezag verleend. Er zijn 
geen beroepen ingediend bij de Raad van State, dus is de vergunning onherroepelijk. De slagingskans van dit 
project wordt door Solar Energy Works en VPE ingeschat op 99%. De samenwerking met Solar Energy Works 
is goed. Voor VPE is er geen risico dat de ontwikkelkosten niet worden gedekt.

F. Zonneweide Seggelant: Grondeigenaar de heer Groen en Solarfields hebben het initiatief genomen voor een 
zonneweide van circa 17 hectare en een vermogen van 22,5 MWpiek. VPE wordt voor 45% mede-eigenaar van 
de project-BV en dient dus 45% van de ontwikkelkosten bij te dragen (circa € 600.000). Het project bevindt 
zich in fase 2, voorbereiding aanvraag vergunning. De gemeente staat geheel achter het plan. De oprichting 
van de Project-BV en de aandeelhoudersovereenkomst zijn gereed voor ondertekening. De slagingskans van 
dit project wordt door de aandeelhouders ingeschat op 95%. Onopgeloste zaken zijn: (1) overeenkomst tussen 
de grondeigenaar en de pachters van de grond en (2) toestemming van de Provincie Zuid-Holland voor het 
project. Worden de twee bovengenoemde zaken van een adequate oplossing voorzien dan kan alleen nog 
de Raad van State het project nog tegenhouden. Voor VPE is het risico 5% dat de ontwikkelkosten niet 
worden gedekt.

Geldstromen voor exploitatie:
De gemaakte voorbereidingskosten voor onderzoek, vergunningen, uren e.d. worden door de VPE in  op te 
richten project-B.V.’s ingebracht. De project-BV’s zullen de investeringskosten (vergunningskosten, milieu effect 
rapportages, bouwkosten, aansluitkosten, e.d.) betalen. 

Geldstromen tijdens de exploitatie:
Project-BV’s keren in de exploitatie fase dividenden uit aan de aandeelhouders van project-BV’s, waaronder VPE. 
In eerste instantie wordt daaruit aan de verplichtingen ten opzichte de obligatiehouders voldaan.
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Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger?
Drie vormen van risico’s zijn te onderscheiden, naar de fasen van een duurzame energieproject:
1. Ontwikkelfase. Dit betreft de kosten die gemaakt moeten worden om een project te ontwikkelen. Het risico 

dat genomen wordt tijdens de ontwikkelfase neemt af van initiatief tot financial close van 100% naar 2%. 
2. Bouwfase. Dit betreft de kosten die gemaakt moeten worden om de duurzame energie-installatie te bouwen 

en aan te sluiten op het stroomnet. Naarmate de bouw vordert neemt het risico af van 2% naar 0% bij 
operationele fase.

3. Beheerfase. De installatie is operationeel. Formeel zijn er geen risico’s meer. Wel blijft het financiële rendement 
afhankelijk van de mate waarin de zon schijnt, de wind waait en de ontwikkeling van de stroomprijs. Daarnaast 
kunnen calamiteiten optreden. In principe zijn de projecten daarvoor verzekerd.

Voor deze Obligaties geldt dat het de financiering betreft van kosten in de ontwikkelfase en het risico bestaat dat 
geen van de zes eerder genoemde projecten gerealiseerd kan worden. Inmiddels is één van deze zes projecten 
binnenkort in de bouwfase en is in dat project alleen nog een theoretisch risico van 2%.

De belangrijkste redenen waardoor VPE mogelijk niet in staat is de aangeboden of verwachte rente uit te keren zijn:
• Een lagere opbrengst van de opgewekte stroom door tegenvallende zonneschijn of tegenvallende wind
• Een lagere opbrengst voor de garanties van oorsprong
• Schuldeisers, die preferent of concurrent zijn met de obligatiehouders
• Zonprojecten en windprojecten kunnen afhankelijk zijn van subsidie als de marktprijs voor elektriciteit onder 

een bepaald minimum is. 

VPE neemt momenteel (januari 2023) deel aan tien duurzame energieprojecten, die in verschillende fasen  
van ontwikkeling zijn. Twee zonprojecten en vier windprojecten zijn inmiddels vergevorderd in hun ontwikkeling. 
De mogelijkheid bestaat dat één of meer van deze in totaal zes projecten niet kunnen worden gerealiseerd omdat 
er geen (onherroepelijke) vergunning wordt afgegeven door het bevoegd gezag (gemeente en/of provincie).  
De kans dat geen van de zes projecten gerealiseerd worden is uiterst klein. De vergunning voor Zonnepark Tinte 
is inmiddels een onherroepelijke verguning. Het bestuur van VPE acht het daarom verantwoord obligaties uit  
te geven.

De Obligaties zijn verhandelbaar tussen leden van VPE of verhandelbaar aan een nieuw lid. VPE houdt een register 
bij van leden die Obligaties willen. Het is echter mogelijk dat er op enig moment geen wachtenden op de wachtlijst 
staan.

De Obligaties zijn niet verhandelbaar op een beurs en zijn daardoor beperkt verhandelbaar. 

Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw Obligatie als u tussentijds van uw Obligatie af wilt. Of VPE uw 
Obligatie(s) af kan lossen is afhankelijk van de financiële ruimte. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door 
uw gewenste moment uw geld terug kunt krijgen en uw belegging langer aan moet houden.

Wat is de belangrijkste doelgroep van deze belegging? De belegging in algemene Obligaties staat open voor leden 
van VPE.

Wat voor belegging is dit?
U belegt via VPE in Obligaties. De nominale waarde van de Obligatie is 100 euro of een veelvoud hiervan en  
staat gelijk aan de prijs van de Obligatie. De intrinsieke waarde staat gelijk aan de nominale waarde. Deelname 
is alleen mogelijk voor leden van VPE. De datum van uitgifte wordt 1 maart 2023. De looptijd van de obligatie is  
5 tot 20 jaar.
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Wat zijn de kosten voor u als belegger?
Over de inleg betaalt u 2% emissiekosten. Bij verkoop van uw Obligatie betaalt u geen kosten.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?
De Obligaties worden uitgegeven ter aanvulling van het Eigen Vermogen van VPE. Het gaat om Obligaties waarmee 
de ontwikkelkosten en aankoop van aandelen van projecten kunnen worden gefinancierd.

Nadere informatie over de aanbieder
Postadres: Lange Haven 106, 3111 CJ Schiedam
Website: www.voorneputtenenergie.nl
Emailadres: contact@voorneputtenenergie.nl
E-mailadres contactpersoon secretaris VPE: contact@voorneputtenenergie.nl
Emailadres penningmeester: contact@voorneputtenenergie.nl 

Bankrekeningnummer: NL65 RABO 0325 0814 84 t.n.v. coöp. ver. Voorne-Putten Energie
Bestuur: Felix Olthuis (voorzitter), Hans van der Vlist (secretaris-penningmeester) en Fred Ritskes (werkgroep Zon).

Statutaire doelstelling: (a) het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen en (b) het op duurzame 
wijze produceren en doen produceren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden. De leden van de 
coöperatie zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie.

Nadere informatie 
Het Bestuur van VPE adviseert u uw beleggingen te spreiden en niet meer dan 10% van uw vermogen te beleggen 
in één fonds.

Indien u na de lezing van de Informatiememorandum nadere informatie wenst, kunt u zich wenden tot VPE, per 
mail via contact@voorneputtenenergie.nl t.a.v. de penningmeester. 

Betrouwbaarheid gegevens
Hoewel bij de samenstelling van dit Informatiememorandum de grootste zorgvuldigheid is betracht, zijn 
vergissingen en drukfouten niet uitgesloten. Voor de rechtspositie van de participatiehouders zijn alleen de 
definitieve overeenkomsten van belang. U als investeerder wordt geadviseerd om met uw fiscaal en juridisch 
adviseur na te gaan wat de specifieke consequenties van het deelnemen in de obligaties voor u inhouden. 


