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1. Agenda

1. Welkom en Agenda vaststelling

2. Verslag van de ALV van 25 juni 2019 (goedkeuring)

3. Algemeen en Financieel Jaarverslag over 2019 (goedkeuring)

4. Jaarplan 2020 en Begroting 2020 (goedkeuring)

5. Organisatie van de VPE windprojecten op Voorne-Putten (goedkeuring)

6. Samenwerkingsovereenkomst van VPE met Energie Samen
m.b.t. Windpark Brielle (goedkeuring)

7. Oprichting van een project B.V. met de naam Brielsewind B.V
(goedkeuring)

8. Pauze



1. Agenda

9.   Intentieovereenkomst van VPE met Windpark Brielle i.o.
(goedkeuring) met als vervolg de

ontwikkeling van een Samenwerkings- of Koopovereenkomst van
Brielsewind B.V.  met Windpark Brielle (instemming)

10. Wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement (instemming)

11. Stand van zaken lopende- en verwachte projecten (informatie)

VPE overeenkomst m.b.t overdracht BRG subsidie (goedkeuring)

12. Rondvraag

13. We sluiten de vergadering af met de heer Arie Quik die ons een
beschouwing wil geven op de Energietransitie (Over Wel en Wee en
misinformatie).



Bestuurlijk – het bestuur



2.   Verslag van de ALV van 25 juni 2019 (goedkeuring)

3.1 Algemeen- en Financieel Jaarverslag over 2019 (goedkeuring)

3.2 Benoeming van Kascontrolecommissie 2020 <=

4. Jaarplan 2020  en Begroting 2020 (goedkeuring)

Bestuurlijk & Financiën

Zie de toegezonden stukken – Vragen?



Bestuurlijk & Financiën - Balans







5. Organisatie van de VPE windprojecten op V-P
(goedkeuring)

Vier aangewezen locaties voor de realisatie van windenergie op V-P:

• Brielle => langs N57 bij de Brielse Brug (6-9 MW)

• Hellevoetsluis => Haringvlietzijde van de dam (12 MW)

• Nissewaard => Landstrook tussen Hartelkanaal en Voedingskanaal Brielse 
Maas (18 MW)

• Westvoorne = > Noorwesthoek van het Oostvoornse Meer (9 MW)

> Actueel is locatie Brielle => Haalbaarheidsvisie, Ingediende Initiatieven,
Evaluatie en Initiatiefkeuze door Gemeente, VPE overeenkomst met Energie
Samen en met de Initiatiefnemer = Windpark Brielle B.V.)

• In ontwikkeling is locatie Nissewaard (uitwerken van Haalbaarheidsvisie)

• In studie is locatie Westvoorne



ORGANOGRAM  WINDACTIVITEITEN  VOORNE-PUTTEN  ENERGIE Uitgave: F

(actueel voor Brielle) Datum: 26-2-2020

Naam: FM

   Eigen Vermogen (20%)  Ledenleningen / windpark

 Leningreglement

      Rente + aflossing  Tranches / Postcode

 Lening pp min. € 500,-

  Dividend  Lening pp max. € 25.000,-

 Looptijd lening 15 jaar

Advies & Financiering  Samenwerkingsovereenkomst

Uitgave van Aandelen / B.V. = Gestort EV  Voorfinanciering van de

Nominale waarde aandelen à € 100,-/stuk  ontwikkelingsfase

        Inbreng Eigen Vermogen

 4 * VPE-Wind B.V.'s

 1 * 100% Eigendom

 3 * In deel-eigendom

     Aandelen       Aandelen       Aandelen

        Dividend         Dividend         Dividend

       Rente + Aflossing          Rente + Aflossing

Vreemd Vermogen

SDE SDE SDE 

 Eigenaarschap mogelijk via:

 1. Aandelen in gehele windpark

     of

 2. Fysiek eigendom van een

     of meer windturbine (s).

Coöperatieleden

Energie-Samen

Coöperatieraad 

(RvT)

Ledenraad            

> 500 leden Reservefonds 

50/50 > basisrente 

Bedrijfsbureau - 

Extern

Toezicht

CV Voorne-

Putten Energie 

U.A.

Hellevoetsewind 

B.V.

Windpark 

Nissewaard B.V.

Windpark 

Westvoorne B.V.

Windpark Helle-

voetsluis B.V.

Banken

   SDE

Nissewind B.V.
Brielsewind B.V. 

100%
Voornsewind B.V.

Initiatiefnemer 

B.V. 3x, waarvan 

2x dezelfde



5. Organisatie van de VPE windprojecten op V-P
(goedkeuring)



6. Samenwerkingsovereenkomst van VPE met
Energie Samen m.b.t. Windpark Brielle (goedkeuring)

Landelijke koepelcoöperatie van lokale coöperaties:

- Belangenbehartiging
- Advisering
- Deskundigheidsbevordering
- Projectenbureau



6. Samenwerkingsovereenkomst van VPE
met Energie Samen (ES)

Uitgangspunt voor samenwerking:

• Project met kansrijk initiatief van slagen

• Lokale coöperatie die ondersteuning behoeft

• Lokale coöperatie nog niet de organisatie heeft

• Lokale coöperatie die nog geen financiële middelen heeft

• Ondersteuning gaat tot Financial Close

• Daarna is “een” VPE Wind B.V. verantwoordelijk

Bij Financial Close is de financiering rond (bankleningen, eigen vermogen en subsidies zijn 
beschikt) en zijn alle contracten afgesloten (bouw, aankoop turbine en leveringscontract 
elektriciteit) 



6. Samenwerkingsovereenkomst van VPE
met Energie Samen (ES)

Onderdelen (model) overeenkomst:

• Projectbudget en Financieringsafspraken

• Projectplan, vastleggen tarieven, openbegroting voor de 
werkzaamheden, inbreng eigen bijdragen, beheer budget bij ES

• Afspraken over betaling en terugbetaling

• ES budget is een lening, terugbetaling bij FC rekening houdend met 
financieel perspectief

• Risico-opslag van 0%-25%-50% op verleende diensten (dekking van ES 
risico i.v.m. niet geslaagde projecten



6. Samenwerkingsovereenkomst van VPE
met Energie Samen (ES)
Onderdelen overeenkomst:

• Handelswijze als financial close niet (meer) bereikt kan worden: Partijen gaan 
herinvesteren of Project wordt geliquideerd

• Bij liquidatie draagt coöperatie project over aan ES en vallen bezit, inkomsten 
en bezittingen toe aan ES

• Beëindiging overeenkomst bij aflossing van leningsbedrag en risico-opslag en 
of bij faillissement

• Indicatie voor financiering van de ES kosten bij Brielle tot FC is € 30.000  (totale 
VPE ontwikkelingskosten worden geschat op 225.000,-)

• Uitvoeringsdetails van VPE-ES samenwerkingsovereenkomst bij uitwerken van 
projectplan te bepalen

• Goedkeuring van een VPE-ES samenwerkingsovereenkomst op basis van 
het ES model



7. Oprichting van Brielsewind B.V. (goedkeuring)

➢ Het VPE bestuur kan Brielsewind B.V. oprichten bij een notaris

➢ Leden van VPE-bestuur (min. 3) worden bestuurder / directie van de B.V. (VPE-
bestuur kan deskundigen machtigen bij onvoldoende bestuurscapaciteit).

➢ Coöperatie VPE (rechtspersoon) is 100% aandeelhouder van de Brielsewind 
B.V.

➢ Brielsewind B.V. de neemt de ontwikkeling van windenergie in Brielle van VPE 
over (vnl. communicatie en verzamelen Eigen Vermogen).

➢ Brielsewind B.V. koopt de turbine, bouwt de installatie en doet exploitatie, 
financieel- en technisch beheer.

➢ Startkapitaal Brielsewind B.V. i.o. is € 1.000 (lening van coöperatie VPE).



Pauze

15 min.

KOFFIE

&

THEE



9. Intentieovereenkomst van VPE met Windpark
Brielle B.V. (goedkeuring)

• Overeenkomst met recht van eerste koop tussen VPE en Windpark Brielle B.V. 
(aandeelhouder ABBV beheer)

• Windpark Brielle B.V. (WPB) bezit een grondpositie en heeft een 
samenwerkingsovereenkomst met Bosch en van Rijn (adviseur)

• Partijen hebben samen de ambitie het windpark van 6 MW te ontwikkelen. “Windpark 
Brielle BV“ is de juridische entiteit die het windpark ontwikkelt.

• Partijen spreken af dat WPB volledig in eigendom van VPE komt. Hiertoe zal WPB na 
het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en SDE++-subsidie worden verkocht 
met alle rechten en verplichtingen aan VPE. Hiervoor zal VPE een zgn. “ontwikkelfee” 
(ontwikkel-risicobonus) moeten betalen. 

• Bij WPB bestaat de bereidheid om de aandelen na de vergunning en SDE volledig te 
verkopen aan VPE voor een prijs waarmee voldoende rendement, als gebruikelijk bij 
commerciële windparken, overblijft voor de VPE tijdens de beheer- en 
exploitatiefase.



9. Intentieovereenkomst van VPE met Windpark
Brielle B.V. (goedkeuring)

• Deze intentie voor samenwerking is aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk totdat de 
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) of Koopovereenkomst is getekend. Beide 
overeenkomsten moeten nog worden opgesteld en worden onderhandeld.

• Gemaakte externe kosten (out-of-pocketkosten) worden door partijen zelf gedragen.

• VPE is verantwoordelijk voor:
a. Verkrijgen financiële middelen voor koop, bouw en exploitatie.
b. Bouw en exploitatie van Windpark Brielle BV.
c. Afspraken omtrent procesparticipatie en financiële participatie met bijv. direct

omwonenden, stakeholders etc.

• De werkzaamheden van VPE tot de koop hebben vooral betrekking op:
a. Ondersteuning bij ontwikkelen van acceptatie, draagvlak, communicatie en

bestuurlijke lobby.
b. Voorbereidingen doen (juridisch, financieel) voor de aankoop WPB na het

behalen van onherroepelijke vergunningen en SDE++.



9. Intentieovereenkomst van VPE met Windpark
Brielle B.V. (goedkeuring)



9. Samenwerkings- of Koopovereenkomst van 
Brielsewind B.V. met Windpark Brielle B.V. (instemming).

• Intentieovereenkomst is bedoeld als opstap om te komen tot van een 
Samenwerkings- of Koopovereenkomst waarin alle onderlinge afspraken, met name 
de bepaling van de hoogte van de ontwikkel fee, verder uitgewerkt worden. 

• SOK zal zo snel mogelijk, zodra en indien bekend is geworden dat de gemeente 
Brielle voor onderhavig initiatief heeft gekozen, gemaakt worden. 

• Beoogde datum om SOK te ondertekenen: april-mei 2020. 
• Hiertoe zal een stappenplan gemaakt worden, dat in beginsel de volgende 

elementen bevat:
a. Rolverdeling en taken van alle partijen
b. Bouw financieel model (indien van toepassing)
c. Keuze en onderbouwing financiële parameters die gebruikt worden in de 

berekening (hoogte SDE++, inschatting aankoopbedrag windturbine etc.).
d. Indien nodig: inzet (externe) juridische ondersteuning.

Samenwerkings- of Koopovereenkomsten ter goedkeuring in volgende ALV



10. Statuten

Beslissing tot verandering genomen in ALV van  25 juni 2019:

• Extra stemrecht kapitaalleden vervalt (ICA regels)
• Noemen van Bevoegdheid / Autorisatieschema
• Toevoegen van Project / Satelliet-coöperatie 

Verandering heeft geen prioriteit gekregen tot 1 februari 2020

Nu in samenhang uitvoeren met oprichting van Brielsewind B.V. bij 
Notariskantoor Verzijl in Hellevoetsluis – kosten ca. € 1.100,-

Definitieve ALV goedkeuring op de Statuten op ALV in juni 2020



10. Coöperatieraad – Raad van Toezicht

RvT zijn VPE-leden =>  3 – 7 personen
Taak: toezicht op en advisering van het bestuur
Bij oprichting van VPE niet ingesteld => taak nu door ALV

Taken:
• Beroepsmogelijkheid van leden
• Benoeming van bestuursleden na goedkeuring door ALV
• Vaststelling van bestuursbevoegdheden t.a.v. aangaan van verplichtingen en van 

overeenkomsten, goedkeuring van investeringsplan, etc.
• Bijeenroepen van ALV ingeval bestuur niet wil
• Mede ondertekening van begroting en jaarrekening
• Goedkeuring van Statutenwijzigingen

Bij afwezigheid van CR: meerdere ALV bijeenkomsten/jaar, minder toezicht en 
advies, bestuur kan minder effectief handelen.

Voorstel is het instellen van een Coöperatieraad (en zoeken naar leden)



11. Onze projecten – Zon  => Zonnedak Sporthal Maaswijk

Te nemen stappen:

• Verkoop van 210 paneeldelen à €300/st – Publiciteit – Brochure

• Status 27 febr.2020 (na 6 wkn. campagne): 39 Paneeldelen verkocht (bijna 20%)

• Bestek en Prijsaanvraag installatie

• Regelen van Verzekering, Belastingdienst, Certificaten van Oorsprong

• Stedin / Joulz aspecten (aansluiting en bemetering)

• Overeenkomst voor de verkoop en levering van elektriciteit ) PPA

• Opstalcontract met gemeente Nissewaard

• Definitieve businesscase maken en daarna

• Definitieve goedkeuring van ALV voor gehele project (verwacht in mei 2020)

• Realisatie van de installatie (gepland in september 2020)



11. Onze projecten – Zon  =>  Solarparking

Hendry Klooster, VPE lid, directeur van Enerless, initiatiefnemer en mede-
projectleider namens bedrijfsleven Halfweg-Molenwatering (St. BIZHM)

Omvang:
- 715 zonnepanelen



11. Onze projecten – Zon  => Solarparking

Omvang:
➢ 700 zonnepanelen
➢ 96 overdekte parkeerplaatsen
➢ 36 laadpalen:

4  stuks 22 kW (snelladers)
32 stuks van 11 kW

➢ Investering k€ 600

➢ Planning:
• Ontwerp gereed 1-4-2020
• Aanbiedingen 1-6-2020
• Financiering rond 1-6-2020 
• Aanvang bouw 1-6-2020
• In bedrijf 31-10-2020



11. Onze projecten – Zon  =>  Solarparking

• VPE – ALV van 10-02-2018 stemde in met VPE deelname in de ontwikkeling

• Rol van VPE veranderde (febr. 2019) van eigenaar/exploitant naar mede-
deelnemer

• BRG subsidie (k€ 235) komt in april  2020 via Sweco (toezichthouder) naar:
> > Solarparking B.V. i.o,  of
>>  VPE, die deze subsidie investeert in Solarparking B.V. i.o.  

• Sweco sluit, namens gemeente Rotterdam,  een subsidie-verantwoordings-
overeenkomst met Solarparking B.V. i.o. of met VPE in maart 2020 

• Aanvullende financiering:
1e. uit bedrijfsleven en of banken door Solarparking B.V. i.o. (en als dit niet slaagt),

2e. organiseert VPE een PCR of participaties voor inwoners

• Bespreking organogrammen

• ALV goedkeuring voor beide scenario’s en VPE deelname in Solarparking B.V. i.o.



11. Onze projecten – Zon  => Solarparking

Solar Carparking



11. Onze projecten – Zon  => Solarparking

Solar Carparking



11. Onze projecten – Zon  => Andere projecten

• Overleg zonnedak op SCC De Haveling
Asbestverwijdering – postcoderoosregeling 

• Overleg drie zonneparken
a. toenemend aantal initiatieven
b. verplichte participatie betrekt VPE als enige energiecoöperatie

op Voorne-Putten bij veel initiatieven (uitdaging – verwachtingen
van gemeenten en bedrijven – riante uitgangspositie – nemen we
die kansen?)

• Helaas 2 zonprojecten vervallen i.v.m. draagkracht van de daken 
(industriële loods en MFC/Zwembad)

• Vervallen SolaRoad



Kortom:
DOE MET ONS MEE

Wij doen het SAMEN met de inwoners

Wij zijn betrokken bewoners van Voorne-Putten en doen 
dit voor bewoners van Voorne-Putten

Bij Voorne-Putten Energie kan je geld verdienen aan 
verduurzaming

Wij steken zelf de handen uit de mouwen



Vragen



“Op naar een duurzaam 
Voorne-Putten”



Het woord is aan Arie Quik

Een beschouwing op de Energietransitie.

Wel en Wee en misinformatie


