Financiële participatie
in Zonneweide De Heul
en Stroomveld De Knoest
Help mee om als inwoners van Houten mede-eigenaar te worden!
• Je kunt meedoen door geld ter beschikking te stellen
• Je ontvangt een redelijk rendement
• Je beslist via de coöperaties mee over besteding van opbrengsten
• Je helpt de opwarming van de aarde te beperken
• Je stimuleert de energietransitie
• Je draagt bij aan het doel van de gemeente Houten om in 2040 energieneutraal te zijn
Wat we willen
Inwonersinitiatieven Coöperatie Duurzaam Eiland en Coöperatie Opgewekt Houten
willen samen eigenaar van 40 hectare zonnevelden worden. Eerst voor 50% met een
ontwikkelaar. En daarna liefst 100%.
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•A
 ls coöperaties werken we samen in de besloten vennootschap Duurzaam Opgewekte
Energie (DOE BV). De coöperaties bezitten elk de helft van de aandelen van DOE BV.
• Namens de coöperaties wordt DOE BV voor 50% aandeelhouder in de projecten
Zonneweide De Heul en Stroomveld De Knoest. De andere aandeelhouder is Chint
Solar, de ontwikkelaar met wie we samen de projecten ontwikkelen.
•D
 e coöperaties hebben in een overeenkomst met Chint Solar afgesproken dat DOE BV
het recht heeft om de aandelen van Chint Solar in de projecten over te nemen.

Hoe we dat gaan betalen
Er is veel geld nodig. Een hectare zonneveld kost tussen de € 600.000 en € 1.000.000.
DOE BV doet voor 50% mee, en later hopelijk zelfs voor 100%. Daarvoor willen we geld
lenen bij de bank. Dat kan alleen als we genoeg eigen geld kunnen inleggen.
De verhouding is vaak: 15 tot 35% eigen geld, en 85 tot 65% lening van de bank.
Waar we het eigen geld ophalen
Zonneweide De Heul en Stroomveld De Knoest moeten projecten zijn van en voor
Houten. We halen daarom het geld het liefste dicht bij huis op. Lukt dat niet, dan maken
we de kring steeds groter. Dat gaat in de volgorde:
• Direct omwonenden
• Inwoners en bedrijven in Houten
• Inwoners en bedrijven van de Kromme Rijnstreek (Bunnik, Wijk bij Duurstede,
Utrechtse Heuvelrug) en Nieuwegein
• Inwoners en bedrijven in de provincie Utrecht (RES U16-gebied)
• Inwoners van Nederland

BELANGSTELLING?

We hebben een betrouwbaar financieel perspectief nodig waaruit blijkt dat jouw en onze
investering zinvol is. Op dit moment, april 2022 kunnen we nog geen concreet financieel
voorstel doen. Dat komt omdat er veel onzekerheden zijn. Hoge stroomprijs, maar blijft
dat zo? Paneelprijzen zijn hoog, maar blijft dat zo? De rente op leningen stijgt, maar tot
hoe hoog? We werken eraan om je eind 2022 een concreet voorstel voor te leggen.
Wat jij kunt doen
Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen kun je:
• Je aanmelden als belangstellende via de websites zonneweide-deheul.nl
en stroomveld-deknoest.nl.
• Lid worden van Coöperatie Duurzaam Eiland (duurzaameiland.nl) en/of Coöperatie
Opgewekt Houten (opgewekthouten.nl).
Je kunt straks:
• Deelnemen aan de bijeenkomst(en) over financiële participatie voor geïnteresseerden.
Die organiseren we zodra we meer weten over het benodigde eigen geld.
• Een duidelijk voorstel ontvangen voor financiële deelname, met een prospectus.

