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1. Aanleiding en doel 

In maart 2015 heeft het College het "meerjarenplan 2015-2017 van de Groningse Energie Service 
Compagnie (Gresco)", registratienr. 4908965, vastgesteld. De Raad heeft hierover een collegebrief 
ontvangen. Daarnaast is in datzelfde Collegebesluit vastgesteld dat er een jaarlijks krediet wordt 
aangevraagd. Op 24 juni 2015 is de rapportage "jaarkrediet 2015-2016 Gresco" door de Raad 
vastgesteld. 

Daarmee is een krediet van een kleine € 5 miljoen toegekend, zodat de Gresco efficient op stoom kan 
komen. Naast monitoring en investeren in duurzame maatregelen, experimenteert Gresco ook met 
duurzame innovaties en is, in navolging van het coalitieakkoord, ook op zoek naar andere manieren 
van samenwerking en cofinanciering dan we nu gewend zijn als gemeentelijk organisaties. Dat heeft 
bijvoorbeeld al geresulteerd in het aanpassen van hetlreasurystatuut van de gemeente Groningen 
zodat we leningen kunnen verstrekken. 

Een andere ontwikkeling betreft de aanleg van een zonnepark. In 2014 hebben we al voorgesorteerd 
op de aanleg van dit zonnepark door een subsidie aan te vragen. Deze SDE-i- subsidie is ons 
toegekend. Een zonnepark is niets anders dan een forse hoeveelheid zonnepanelen die op maaiveld, 
op de grond, worden aangelegd. Met wat fantasie kan het wel gezien worden als een nieuwe vorm 
van landbouw. Je kunt gewassen kweken en oogsten, maar nu willen we zonne-energie oogsten. Een 
efficient gebruik van grond waar anders niet veel mee wordt gedaan. Zo geven we als gemeente 
Groningen het goede voorbeeld in onze weg naar energieneutraal 2035 en wekken we duurzame 
stroom op. Maar minstens zo belangrijk is dat we op deze wijze de mogelijkheid hebben om via 
lokale bedrijven als Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) en Grunneger Power (GP) ook de bewoners 
van de stad Groningen bij deze ontwikkeling kunnen betrekken. Op een laagdrempelige manier 
kunnen bewoners zo participeren in de zonnepark. Bewoners die bijvoorbeeld geen eigen dak 
hebben om zonnepanelen aan te leggen of de voorfinanciering van een complete installatie niet 
direct kunnen realiseren. 

De wijze van ontwikkelen is dat we nu als gemeente het zonnepark aanleggen en volledig 
financieren. Met Grunneger Power is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om dit veld over 
te dragen aan bewoners van de stad. Deze overeenkomst is in bijlage 1 opgenomen. 

In de kredietaanvraag uit 2015 is over het zonnepark gezegd dat we voor dit specifieke plan met een 
aparte aanvraag komen. Dit omdat dekking niet uit reguliere energiebudgetten komt. Inmiddels is 
het project nu dusdanig uitgewerkt dat een krediet kan worden aangevraagd: het plan is verder 
uitgewerkt, de kosten zijn helder en de dekking is rond. Dit conform de methodiek die we bij de 
Gresco hanteren: eIke business case dient kostenneutraal uitgevoerd; de investering moet worden 
terugverdiend uit de gerealiseerde besparing, of in dit geval, door de opbrengst die het zonnepark 
genereert. 

Het hier voorliggende rapport ligt gaat hier uitgebreid op in. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de 
manier waarop het zonnepark wordt aangelegd en de investering die daar bij past, hoofdstuk drie 
gaat in op de dekking en het resultaat en in hoofdstuk vier worden de kansen en risico's benoemd. 



Het project en de investering 

2.1: Het project 

Het afgelopen jaar heeft de Gresco samen met de partijen Grunneger Power en Ekwadraat het 
project uitgewerkt. De start van het project werd in zekere zin gemarkeerd door het toekennen van 
een SDE+ subsidieaanvraag. In 2014 is deze aanvraag ingediend en in maart 2015 is de subsidie 
toegekend voor een vermogen van 2.090 KW piek. Met deze subsidie komt een rendabele 
ontwikkeling van een zonnepark een forse stap dichterbij. 

Na een fase van aftasting hoe het project het beste uitgevoerd kan worden (door een marktpartij, de 
lokale energiecorporatie, of de gemeente) is uiteindelijk besloten in november 2015 dat de 
gemeente Groningen de ontwikkeling zelf ter hand neemt. Met name de beperkte houdbaarheid van 
de toegezegde subsidie heeft hier een rol in gespeeld. Binnen een jaar moet men laten zien dat de 
subsidie op een goede manier wordt ingezet. Kortom: er moet concreet een zonnepark worden 
aangelegd, dan wel stappen worden genomen waaruit blijkt dat we het serieus menen. De aanvraag 
van dit krediet is daarin een belangrijke stap. Daarbij is de subsidieverstrekker op de hoogte van onze 
planning en stappen die daarin worden gezet. Daarmee is de subsidie nog steeds geborgd. De Gresco 
kan dit soort projecten goed voorfinancieren en ontwikkeling past heel goed in de doelstellingen van 
de gemeente Groningen om in 2035 energieneutraal te zijn. Het uiteindelijke doel is het zonnepark 
beschikbaar te maken voor de inwoners van de stad door stap voor stap de installatie in een aantal 
tranches over te dragen aan een partij die als energieleverancier functioneert voor onze bewoners: 
Grunneger Power. 

De opzet van deze kredietaanvraag is echter dusdanig dat gedurende de gehele looptijd van 15 jaar 
een gezonde exploitatie gevoerd kan worden door de gemeente. We kunnen als gemeente dit park 
volledig exploiteren en op het moment dat er delen worden overgenomen verwerken we dit in de 
exploitatie. Uitgangspunt bij overname is altijd een neutraal of positief resultaat voor de gemeente 
Groningen. 

Het project is gelegen ten westen van Hoogkerk, boven het gehucht Vierverlaten. Tussen de 
Aduarderdiepsterweg en de spoorlijn Leeuwarden-Groningen ligt een locatie die in eigendom is van 
de gemeente. Het volgende kaartje geeft de exacte locatie, in rood, goed weer. 



Het gebied is circa 3 hectare groot. Voldoende voor de aanleg van een zonnepark met circa 8.500 
panelen. De ligging is zuidwest, een richting die gunstig is voor de zonne-oogst. De panelen leveren 
gezamenlijk een vermogen van 1.965.000 kWh gemiddeld per jaar. De gemeente Groningen 
verbruikt op jaarbasis circa 32.000.000 kWh per jaar. Dit zonnepark voorziet dus in meer dan 6% in 
de energiebehoefte van de gemeente. Een ander voorbeeld: als een huishouden (gemiddeld 2,5 
persoon per huishouden) circa 3.350 kWh per jaar verbruikt dan betekend dit dus een duurzame 
stroomopwekking voor 587 huishoudens. 

2.2. De investeringen 

Om een zonnepark aan te leggen moet er geinvesteerd worden. Daarin maken we onderscheid 
tussen de aanleg van de installatie en daarnaast de jaariijkse kosten om de weide te exploiteren. 
Beide worden in dit hoofdstuk toegelicht. 

• Aanleg installatie 
Voor de aanleg van de installatie is er een driedeling te maken: de terreininrichting, de panelen en 
constructie en aansluitkosten en diverse kosten. Uiteraard is er ook grond nodig. Dat heeft de 
gemeente gelukkig in eigendom dus dat hoeft niet verworven te worden. Omdat deze grond echter 
wel een waarde vertegenwoordigt, betalen we daar een jaariijkse pacht voor. Vandaar dat deze 
kosten niet hier maar bij de jaariijkse exploitatiekosten terugkomen. 

We kunnen ervoor kiezen om de aanbesteding in een keer op de markt te zetten. Dat is makkelijk en 
het ontzorgt, maar in dit geval zien we extra kansen wanneer we de verschillende werkzaamheden 
uit elkaar halen. Die kansen bestaan uit mogelijkheden voor social return en inkoopvoordelen. De 
aanleg van een project als deze is bij uitstek een geschikt project voor social return. De 
draagconstructie kan lokaal worden geproduceerd bij een partij als WerkPro of lederz. Ook het 
opbouwen van de draagconstructie en panelen kan goed op deze manier als project worden 



aanbesteed. De inkoop van zonnepanelen op deze schaal is wellicht ook interessant om rechtstreeks 
te doen. De omiiggende infrastructurele werken worden aanbesteed aan een installateur. Te denken 
valt aan het aansluiten van de panelen, omvormers, etc. Veelal is dit werk dat aan bepaalde Nen-
normen moet voldoen. Alles bij elkaar is dit een wat andere manier van aanbesteden dan we gewend 
zijn. En hoewel er bij een reguliere aanbesteding ook rekening gehouden wordt met social return, 
willen we hier optimaal deze kansen benutten. Zodat we niet alleen een duurzame ontwikkeling op 
energiegebied realiseren, maar ook op een duurzame manier ondernemen. Dit wordt de komende 
periode verder uitgewerkt binnen de projectgroep om de juiste afweging te maken bij deze wensen. 

De planning is globaal dat we na de zomer van 2016 gaan aanbesteden. Omdat we nu al een krediet 
willen aanvragen houden we, cijfermatig, rekening met een traditionele aanbesteding. Als we de 
genoemde kansen kunnen benutten is de verwachting dat dit voordeliger zal zijn dan de traditionele 
methode. Op deze manier lopen we niet het risico straks naar de Raad terug te moeten voor een 
aanvullend krediet. We sturen op kansen. 

In de volgende tabellen staat de begroting van de traditionele aanbesteding. 

investering zonneweide Vierverlaten 
hoeveelheid eenheidsprijs totaal 

terreininrichting 
inrichten terrein € 1.000 

opruimen terrein € 1.000 

aan- en afvoer € 700 

verkeersvoorzieningen € 1.100 

bouwplaatskosten € 7.500 

overig € 365 

subtotaal terrein € 11.665 

panelen en constructie 
panelen 2210 € 600 € 1.326.000 

omvormers 2.210 € 112 € 247.520 

fundering 1.936 € 9 € 16.940 

draagconstructie 2.210 € 127 € 279.565 

kabels panelen 112.500 € 1 € 129.375 

kabels omvormers 2.175 € 19 € 41.325 

kabelgoten 530 € 67 € 35.510 

hekwerk 840 € 35 € 29.400 

poort 1 € 3.000 € 3.000 

stroomkast 1 € 25.000 € 25.000 

camera's 1 € 9.600 € 9.600 

kabelwerk 840 € 10 € 8.400 

potentiaalvereffening inci 

montage inci 

subtotaal panelen en constructie € 2.151.635 



aansluitkosten en diversen 
aansluiting netbeheerder € 41.795 
meerlengte € 6.830 
bouwieges 3,5% € 75.307 
onvoorzien € 86.065 
oprichting € 2.500 
overig en plankosten € 50.000 

subtotaal aansluitkosten en diversen € 262.498 

De omschrijving in de begrotingsonderdelen spreekt voor zich en is vrij uitgebreid in deze fase. 
Panelen, omvormers en draagconstructie vormen uiteraard de hoofdmoot van de begroting. We 
kiezen ervoor om het park goed te beveiligen. Dat is gezien de ligging ook een juiste keuze en veelal 
verplicht in verband met de verzekering. Ook moeten we aansluitkosten vergoeden aan de 
netbeheerder en dienen we net als commerciele partijen bouwieges te betalen. Het onvoorzien is 
gesteld op 4 % over de investering. Om het plan tot een succes te brengen, samen met onze 
adviseurs, hebben we ook plankosten begroot. Afgezet tegen andere plannen is dit wellicht een laag 
bedrag voor plankosten. Dit is echter mogelijk omdat Grunneger Power, maar ook wij als gemeente, 
dit als een niet commercieel initiatief zien. Grunneger Power levert om niet diensten hiervoor. Ook 
vanuit het energieprogramma kan worden bijgedragen in de personele ondersteuning. Daarmee valt 
een deel van in rekening te brengen plankosten weg. 

De totale kosten zijn begroot op € 2.425.798 excl. BTW. 

• Exploitatiekosten 
Naast de kosten van de investering van het zonnepark zijn er daarnaast jaarlijks terugkerende kosten. 
In de tabel hieronder worden deze benoemd: 

exploitatiekosten 

onderhoud installatie € 8.607 

aansluitvergoeding € 7.620 

accountancy en administratie € 5.500 

verzekering installatie € 4.841 

verzekering aansprakelijkheid € 2.061 

pachtprijs € 10.500 

OZB € 2.797 

totaal € 41.925 

De installatie moet onderhouden worden. Daarvoor rekenen we een percentage over de 
waarde van panelen, omvormers en dergelijke. Ook het onderhouden van het terrein hoort 
hierbij. 
Voor de levering aan de energiemaatschappij wordt een aansluitvergoeding betaald. 
Jaarlijks zal administratief verantwoording afgelegd moeten worden. Levering moet worden 
gemonitord, facturen moeten worden betaald en subsidies moeten worden geind. 



Zowel voor de installatie als de wettelijke aansprakelijkheid wordt een verzekering 
afgesloten. 
De pachtprijs is gesteld op € 3.500 per hectare per jaar. Deze pacht wordt afgedragen aan 
het vastgoed bedrijf van de gemeente Groningen. 
Er wordt rekening gehouden met OZB over de waarde van de installatie. 

Naast deze jaariijkse kosten, zijn er ook rentekosten en inflatie. Deze komen aan de orde bij het 
resultaat. 



3. De Dekl<ing en resultaat 

De Gresco voert het integrale energiemanagement voor de gemeentelijke organisatie, beheert de 
energie budgetten, betaalt de energiefacturen en zorgt dat door de monitoring en coordinatie het 
verbruik zoveel mogelijk wordt teruggebracht. De investeringen door de Gresco worden 
terugverdiend door de besparing op de energierekening. Door de investeringen op het gebied van 
duurzaamheid, maar ook door monitoring en bijsturing valt deze rekening lager uit. 

In het geval van een zonnepark is er geen sprake van een besparing op de bestaande energierekening 
van een object. Er wordt stroom opgewekt die niet rechtstreeks aan bestaand vastgoed of bestaand 
verbruik kan worden gekoppeld. Vandaar dat we in dit geval een contract moeten afsluiten met een 
energiemaatschappij die de stroom afneemt tegen een vooraf bepaald tarief. De stroom moet 
immers getransporteerd worden. Naast deze verkoop krijgen we ook een vergoeding uit de SDE-i-
beschikking. Deze twee elementen vormen de dekking van de investering. 

Naast de kosten van de investering en opbrengsten zijn er ook effecten zoals rente over investering, 
energieprijsontwikkeling, inflatie, etc. 
Daarom hebben we de kosten en opbrengsten in een dynamische eindwaardeberekening verwerkt. 
Op deze wijze is over de looptijd van 15 jaar duidelijk hoe het resultaat verloopt. 

3.1 De dekking 

• SDE+ 
In Maart 2014 is een SDE+ aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze 
aanvraag is op 4 maart 2015 goedgekeurd en de beschikking is in bijlage 2 te vinden. Deze subsidie 
wordt uitgekeerd in de vorm van een vergoeding pergeproduceerde MWh. De subsidie is verstrekt 
voor een nominaal vermogen van 2.090.000 KWh. Dat is wat hoger dan we nu op ons veld aanleggen. 
Dit wordt met name veroorzaakt door de liggingsfactoren die ten tijde van de aanvraag nog niet 
volledig waren uitgewerkt. De subsidieperiode loopt over een periode van 15 jaar. Het maximale 
subsidietarief is € 103,00 per MWh. Dat komt overeen met 10,3 cent per kWh. Als de zonnepark 
wordt overgedragen aan Grunneger Power dan kan deze subsidie ook worden overgedragen. 
Naast deze subsidie zijn er ook opbrengsten uit verkoop. Dat wordt hierna toegelicht. 

• Verkoop 
Met NLD, Noordelijk Lokaal Duurzaam is een contract afgesloten voor de periode van 5 jaar. Dit 
contract is in bijlage 3 opgenomen. Het Contract, ook wel PPA (Power Purchase Agreement) 
genoemd, regelt op weIke wijze de stroom van het zonnepark wordt afgenomen en weIke prijs daar 
voor wordt betaald. Daarmee is het de tweede dekkingsbron. In onderstaande tabel staat de opbouw 
van de verkoopprijs in MWh. 

Opbouw verkoopprijs 
Basis vergoeding € 39,43 
service fee + afslag balanceren € 4,59-

vergoeding aan producent € 34,84 
vergoeding GVO € 2,00 

Totaal € 36,84 



De vergoeding die wij in rekening brengen is daarmee € 36,84 per MWh inci. GVO. Duurzaam 
opgewekte energie heeft een bepaalde marktwaarde op de "groene energie" markt. Dit wordt 
uitgedrukt in "Garantie Van Oorsprong", de GVO. 

Deze dekkingsbron is een wat risicovollere omdat het een contract is voor kortere duur. Geen enkele 
partij zal een langdurige afspraak (15 jaar) willen maken voor de gehele looptijd. Daarvoor is de 
energiemarkt teveel in verandering. Het is echter wel zo dat als de prijs voor stroom zou dalen ook 
de basis energieprijs wordt bijgesteld. Kortom: de SDE+ regeling voorziet in de reductie van het risico 
op de energiemarkt. Omgekeerd is het zo dat als de energieprijs sterk zou stijgen en de subsidie 
minder wordt, we binnen de PPA een afspraak hebben gemaakt dat de verkoopprijs hoger wordt. 
Binnen de periode van 5 jaar lopen we dus geen risico. Daarbij gaan we uit dat we de weide op korte 
termijn (binnen 5 jaar) kunnen overdragen aan Grunneger Power. Schommelingen in de energieprijs 
na 5 jaar zijn dan voor risico van Grunneger Power. 

3.2. Het resultaat 

• Parameters 

Alle kosten en opbrengsten die we hebben willen we uitzetten in de tijd. Zo maken we inzichtelijk 
hoe we aflossen en weIke rente we betalen, maar krijgen we ookte maken met inflatie. Dat geldt 
voor zowel de kosten als opbrengsten. 

Binnen de exploitatie gebruiken we de volgende parameters 

parameters 

afschrijving ISjaar 

rente 3% 

inflatie 2% 

degeneratie 0,50% 

De afschrijvingsperiode is gesteld op 15 jaar. Dit is ook de periode waar we subsidie over 
ontvangen. Dit is in afwijking van de financiele verordening waar gesteld is dat we, indien we 
een Gresco-investering doen, een afschrijfperiode van 20 jaar hanteren. Dit was echter een 
uitgangspunt bij gebouw gebonden installaties waar geen sprake is van subsidie. Nu we een 
subsidie ontvangen is het wenselijk dat we de afschrijvingsperiode koppelen aan de 
subsidieduur van 15 jaar. Indien we vasthouden aan een afschrijftermijn van 20 jaar dan 
ontstaat in de laatste 5 jaar een negatief cashflow resultaat, omdat in die periode de subsidie 
wegvalt. Een onwenselijk dip in de totale cashflow. Het totale resultaat over 20 jaar is ook 
slechter dan in 15 jaar. Dit komt doordat we over de looptijd van 15 jaar in totaal minder 
rente betalen dan bij een looptijd van 20 jaar. In feite is de ontwikkeling van een zonnepark 
ook een nieuwe loot in het programme van de Gresco waar het handboek niet in voorziet. 
Nieuw omdat dit park niet gebouw gebonden is. 
Na de periode van 15 jaar is de installatie technisch nog niet afgeschreven: Zonnepanelen 
van 15 jaar en ouder leveren nog stroom. In deze berekening gaan we niet uit van een 
restwaarde. Hier ligt een kans. 



De interne rente op dit moment is nog steeds laag. We volgen binnen de Gresco het rente 
omslagpercentage van 2,5%. Dit percentage geldt voor 2016. Omdat de looptijd echter vrij 
lang is, 15 jaar, rekenen we een toeslag van een 0,5%. Daarmee voorzien we de exploitatie 
van een kleine buffer voor mogelijke rentestijgingen. 
De inflatie over de kosten is gesteld op 2%. Het grootste deel van de investering is direct het 
eerste jaar. Inflatie heeft daar dus geen effect op. In dit geval gaat het vooral om de 
operationele kosten zoals verzekeringen, pacht en OZB. 
Met degeneratie wordt rekening gehouden met het feit dat zonnepanelen in de loop van de 
tijd minder zullen produceren. Uitgangspunt is dat dit 0,5% per jaar is. 

In hoofdstuk vier, kansen en risico's, wordt nader ingegaan op effecten van wijzigingen binnen de 
voornoemde parameters. 

• Resultaat 

Alle kosten en opbrengsten gezamenlijk vormen de basis voor de kredietaanvraag. Bij de kosten 
maken we daar onderscheid tussen het krediet benodigd voor de aanschaf van de panelen en de 
kosten van beheer. De dekking bestaat uit SDE+ subsidie en de opbrengsten uit stroomverkoop. In 
bijlage 4 is de kasstroom van alle kosten en opbrengsten over de jaren been (de exploitatie) 
weergegeven. 

Eventueel resultaat gaat conform afspraak in de bestemmingsreserve Gresco. Dit is de financiele 
buffer om toekomstige risico's af te dekken maar ook om de onderzoekskosten en personeelslasten 
voor te financieren die behoren tot de verschillende taakvelden van de Gresco. De ervaring leert dat 
niet iedere business case uitgevoerd wordt terwiji hier wel kosten voor gemaakt worden. 

De hiergetoonde resultaten zijn exclusief BTW. Met mogelijke vennootschapsbelasting wordt 
rekening gehouden in het resultaat. Hoewel dit nog onzeker is, gezien de hoogte van de winst, willen 
we hier geen risico in lopen en hebben we het begroot. 

benodigd krediet € 2.425.798 

jaariijkse kosten (peildatum le jaar) 
kapitaalslasten (rente en afschrijving) € 232.068 
structurele kosten van beheer en belasting € 42.074 
totaal € 274.142 

Jaariijkse opbrengsten (peildatum le jaar) 
SDE+ € 202.363 
verkoop stroom € 72.373 
totaal € 274.736 

saldo 2017 € 594 

Het saldo na 2017 loopt op. Ondanks dat de exploitatiekosten opiopen door indexatie en ondanks 
dat de energieprijs niet is gei'ndexeerd en de panelen door de jaren been minder gaan opbrengen. De 
rentekosten nemen namelijk sneller af dan dat voornoemde kosten opiopen. Over de gehele looptijd 

10 



van 15 jaar ontwikkeld het saldo zich van € 594 in het eerste jaar tot bijna € 30.000 in het laatste jaar. 
Gesaldeerd is dit een positief resultaat van circa € 230.000. 

Wanneer de panelen overgedragen worden aan Grunneger Power dan ontstaat een andere situatie. 
De panelen worden verkocht minus de al gedane afschrijving waardoor de investering sneller 
afgelost wordt. Ook in dit geval loopt de gemeente geen financieel risico. 
Immers, uitgangspunt bij overdracht blijft altijd dat dit kostenneutraal wordt uitgevoerd. 

11 



4. Kansen en risico's 

Binnen de exploitatie zijn er verder een aantal invloeden te benoemen die effecten hebben op het 
resultaat. De bekende kansen en risico's. In een aantal gevallen kan dat gekwantificeerd worden in 
het resultaat. In dit hoofdstuk gaan we daar op in. Daarbij maken we onderscheid tussen 
beinvloedbare kansen en risico's en niet beinvloed bare kansen en risico's. Kansen en risico's worden 
binnen de bestemmingsreserve van de Gresco opgevangen. Overigens laten we hier geen 
cumulatieve effecten zien van correlaties van bepaalde kansen en risico's. 

• Niet bei'nvloedbaar 

Rente en inflatie 

Een afwijking van 1% op de rente heeft een effect in de huidige begroting van circa € 18.500 in 
het eerste jaar. Stijgt de rente dan zal het resultaat teruglopen. De ROP voor 2016 is echter lager 
(2,5%) maar of de rente de komende tijd nog terugloopt is onzeker, maar zeker niet onmogelijk. 
Reden om nu 3% te hanteren is dat hiermee al enige reserve is ingebouwd voor de lange termijn. 
Overigens is het risico over rente aflopend gezien de afschrijvingen die plaats vinden. Daarbij 
willen we de investering overdragen aan Grunneger Power binnen afzienbare termijn (5 jaar). De 
invloed van wijzigingen op de inflatie over de beheerkosten is minimaal. 

Weer 
Een andere belangrijke component is het feit dat de opbrengsten sterk afhankelijk zijn van een 
factor waar we geen grip op hebben: het weer. En dan specifiek de zonneschijn. We gaan nu uit 
van gemiddelden. Maar per jaar kunnen daar wel afwijkingen op plaatsvinden. Om deze reden 
zal jaarlijks ook gemonitord worden hoe de werkelijke opbrengsten zich verhouden met de 
raming. 

De energieprijsontwikkeling. 

De ontwikkeling van de energieprijs is niet te beinvloeden. We kunnen voor maximaal 5 jaar de 
prijs vastleggen. In die periode sturen we er op dat de weide wordt overgedragen aan Grunneger 
Power. Indien we na 5 jaar het park door moeten exploiteren, dan hebben we wel wat reserve 
om een lagere verkoopprijs te hanteren. Er is al deels afgelost waardoor de kapitaallasten lager 
liggen. Daarnaast zijn de verkoopopbrengsten maar een klein deel van de totale opbrengsten. 
Deze bestaan voor € 0,103 uit subsidie. 

• Bei'nvloedbaar 

Proces 

De wijze waarop we nu het krediet aanvragen is gebaseerd op een volledige uitvoering door de 
gemeente over de volledige looptijd. Ondanks dat dit niet de beoogde ontwikkeling is, is op deze 
wijze de financiele zekerheid het grootst. Mocht de overdacht aan Grunneger Power, om weIke 
reden dan ook, niet of slecht deels uitgevoerd worden dan kunnen we als gemeente een gezonde 
exploitatie blijven voeren en lopen we hier geen procesrisico in. 
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Aanbesteding 
We gaan nu uit in de begroting van een traditionele aanbesteding. We hebben ook gekeken naar 
de verwachte prijs als we verschillende onderdelen in het bestek anders gaan aanbesteden. Een 
eerste grove analyse geeft aan dat dit een kans opievert van circa € 160.000 in het 
aanbestedingsresultaat. Voor het saldo in de exploitatie scheelt dat € 12.000 in 2017. Daarnaast 
zullen we bij de ontwikkeling van de weide naar een optimale inrichting van het terrein kijken. De 
orientatie van de panelen richting de zon en de aantallen spelen daarin een rol. 
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Bijlage 1: Samenwerkingsovereenkomst Zonnepark Vierverlaten 



Samenwerkingsovereenkomst 

Zonnepark Vierverlaten 

Partners 

GrESCO Gemeente Groningen 

Cooperatieve Vereniging Grunneger Power U.A. 

Cooperatie Noordelijk Lokaal en Duurzaam Energie U.A. 

Doel van de samenwerk ing 

Een bijdrage te leveren aan de energie-neutrale Stad 2035, door de ontwikkeling van 

grootschalige opwekking van lokale duurzame energie mogelijk te maken, en hiermee 

tevens lokale bedrijvigheid en nieuwe werkgelegenheid te stimuleren. 

Inwoners van de Gemeente Groningen hierbij te betrekken, die op deze wijze hun eigen 

duurzame energie kunnen opwekken. 

Via GrESCO Gemeente Groningen de voorfinanciering van het park te verzorgen. 

De ontwikkeling van de benodigde kennis, het ontwerp en de realisatie plaats te laten 

vinden in een nauwe samenwerking tussen GrESCO en Grunneger Power. 

Met Noordelijk Lokaal Duurzaam een contract te sluiten over de afname van de 

opgewekte stroom en de garanties van oorsprong, waardoor die een onderdeel vormen 

van haar lokale portfolio. 

Grunneger Power in staat te stellen de crowdfunding / herfinanciering door inwoners van 

de stad, en de exploitatie voor haar rekening te nemen. 

Op deze wijze het zonnepark tot een collectief bezit maken van burgers van de stad. 

Scope van de samenwerk ing 

• Deelnemers warden geworven in de Gemeente Groningen, Ten Boer en Haren. 

Hieronder worden mede inbegrepen werknemers en nader te bepalen relaties van de 

partners. 

• Partijen willen de kosten van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de 

zonneparken inzichtelijk maken en zo laag mogelijk houden. 

• Partijen beogen de samenwerking te continueren in de toekomst. 
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Uitgangspunten van de samenwerk ing 

• Het zonnepark Vierverlaten is een co-productie van de GrESCo, Grunneger Power en 

Noordelijke Lokaal Duurzaam voor de inwoners van Gemeente Groningen, bij voorkeur 

voor deelnemers die zelf geen mogelijkheden hebben om te investeren in zonnepanelen 

op het eigen dak. 

• Door bundeling van de expertise van de partijen is de verwachting dat het zonnepark 

sneller en tegen lagere kosten gerealiseerd kan worden. 

• Partijen ontwikkelen en realiseren het zonnepark Vierverlaten volgens het 'open boek' 

principe. Dat wil zeggen dat alle kosten en baten in de projecten open en transparent 

worden gedeeld en inzichtelijk zijn voor partijen. 

• Partijen hebben een eigen omschreven rol en verantwoordelijkheid in de realisatie en 

exploitatie van het zonnepark Vierverlaten. 

• Uitgangspunt is dat particulieren tegen een aantrekkelijk rendement kunnen investeren 

in de zonneparken en dat de risico's die horen bij deze investering niet hoger zijn dan de 

risico's voor het leggen van de panelen op eigen dak. 

• Partijen streven er na om de aanleg van het zonnepark Vierverlaten te laten verzorgen 

door lokale partijen. Hiermee wordt bedoeld een of meerdere partijen gevestigd in 

Noord-Nederiand. Deze partijen onderscheiden zich door het doelmatig ontwikkelen en 

behoud van lokale werkgelegenheid. 

• Partijen spannen zich in om de garanties van oorsprong, afkomstig van het zonnepark 

Vierverlaten voor 100% aan te wenden ten behoeve van afnemers (huishoudens) in de 

Gemeente Groningen die zowel klant van Grunneger Power en Noordelijk Lokaal 

Duurzaam zijn. 

• Partijen beogen elkaar te ondersteunen bij de ontwikkeling en realisatie van het 

zonnepark. 

Rolverdel ing en ve ran twoorde l i j kheden 

Partijen streven naar een optimale wijze van projectontwikkeling en exploitatie en zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor een efficiente en effectieve wijze van samenwerking. Hierbij 

ligt de nadruk op de volgende rolverdeling: 

• GrESCO is verantwoordelijk voor de projectontwikkeling, (voor)financiering, aanbesteding 

en exploitatie in nauwe samenwerking met Grunneger Power; 

• Grunneger Power levert hierbij een belangrijke bijdrage aan het technisch ontwerp, de 

realisatie, de exploitatie, het managen en onderhouden van het zonnepark. 

• Noordelijk Lokaal Duurzaam is verantwoordelijk voor het opstellen van een PPA waarbij 

specifiek een koppeling ligt tussen de inkoop en verkoop van de opgewekte stroom en de 

garanties van oorsprong. Zij draagt zorg voor de geleidelijke overdracht van de PPA met 

GrESCo naar een PPA met Grunneger Power 
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Grunneger Power is verder verantwoordelijk voor de burgerparticipatie, marketing, 

(her)financiering en exptoitatie ten behoeve van deelnemers. Hieronder vallen de 

volgende activiteiten: 

o Publieke communicatie van het project samen met partners; 

o Gerichte marketing voor deelname aan het zonnepark in cooperatief lidmaatschap 

o Publieke herfinanciering uit financiele participaties door leden van deze cooperatie. 

o De communicatie platformen kunnen ook gehanteerd worden door partners. 

Project detai ls 

• Voor zonnepark Vierverlaten is een SDE+ subsidie verkregen van 14,7 ct/kWh (voor 

correctie). 

• De looptijd van de SDE-i- subsidie is 15 jaren, met mogelijk 1 jaar uitloop (banking). 

• De omvang van het project bedraagt ca 8.500 zonnepanelen van ten minste 260 wattpiek 

per stuk. 

• Het opgestelde vermogen bedraagt 2,2, MWp 

• De jaariijkse productie (opwek) bedraagt ca 1,8 - 2 MV\/h. 

• De benodigde vergunningen voor het Zonnepark zijn aangevraagd en inmiddels 

verkregen. 

• Enexis faciliteert de aansluiting op het middenspanning netwerk. 

Bi j iagen 

1. Businesscase Zonnepark Vierverlaten GrESCO Grunneger Power 

2. PPA Noordelijke Lokaal Duurzaam Energie 

3. Plan van aanpak herfinanciering Grunneger Power 

Onder teken ing 

Groningen,'^.^^ - ^b 2016 

Groninger Energie 
Service Compagnie 

Griinneger Power Noordelijk Lokaal Duurzaam 
V 

1̂ '̂ci '̂^ -̂̂'̂'̂  
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Bijlage 2: SDE+ beschikking 



Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland 

n/< > Retouradres PosttMit 10073, SOOO GB ZwoDe 

Ekwadraat 
T.a.v. de heer J.M. Hagen 
Postbus 827 
8901 BP LEEUWARDEN 

.|,i,i,|..||.,i|,|.ii,i,,|,i.,|i.|.| 

Datum: 4 maart 2015 

Ten name van Gemeente Groningen te GRONINGEN 
Project te GEMEENTE GRONINGEN (HOOGKERK) 
Betreft Beschikking tot subsidieverlening 

Geachte heer Hagen, 

Op 4 november 2014 heb ik uw SpE-subsldleaanvraag ontvangen. Ik heb besloten 
voor uw projecisubsldie te verlien^n tot een maximum van € 3.229.050,00. 

De subsidie wordt uitgekeerd In de vorm van een vergoeding per geproduceerde 
MWh. In deze beschikking wordt puntsgewijs Ingegaan op de voor deze 
subsidiebeschlkking relevante onderwerpen. Ik verwijs u voor de verplichtingen 
behorende bij deze beschikking naar de bijlage. 

Ik wljs u erop dat de In de bijlage van de beschikking onder 'verplichtingen' 
genoemde termljnen voor opdrachtverstrekking en ingebrulkname zijn gekoppeld 
aan de datum waarop de beschikking aan u Is verzonden. 

Het kan zijn dat de startdatum van de subsidie die u In uw aanvraag heeft 
vermeld en die In deze beschikking is overgenomen binnenkort verstrijkt. Indien 
gewenst kunt u ultstel aanvragen. Dit uitstel dient u voorafgaand aan het 
verstrijken van de startdatum aan te vragen. 

1 . Projectgegevens 
De productle-installatie waarvoor sulTsidle wordt verleend, heeft de volgende 
kenmerken: 
Locatie: 

Naam 
Adres 
Kadastrale aanduiding 
Plaats 

Installatie 
Nominaal vermogen 
Type productle-instaltatle 

Cerrespandentieadres 

Hanzelaan 310 
8017 JK Zwolle ' 
Poitbus 10073 
8000 G6 Zwolle 
wvm.rvo.nl 

C on t t c l f l f f f l w m 
SiSEhelpdesk 
T (088) 042 42 42 
F (088) 602 90 22 
E sdeOrvo.nl 

contact 
SDE Helpdesk 

Projectnummer 
50E1459164 

Kanrnwlc 
SOE1459t64/1.6.6r 

1 

Zonnepark Westpoort 

HKK02D 02068GOOOO 
GEMEENTE GRONINGEN (HOOGKERK) 

Type aansluiting 

2,090000 MW 
Zon 
pv: =>15 kWp 
> 3 X BOA (grootverbrulkeraanslulting) 
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Nederland 

2. Subsiilleperlode 
De subsidie wordt verleend over de periode: 

De subsidieperiode start op : 1 december 2015 
De subsidieperiode eindlgt op : 30 november 2030 

3. Subsidietarief 

W?><lm9ig vgrqQgd'nq per MWh 
U hebt een aanvraag ingediend voor de categorie Zon in fase 6 van de 
subsidleregeling SDE. De onderstaande bedragen ziJn voor u van toepassing: 

Het baslsbedrag bedraagt: € 147,00 per MWh 
De baslsenergleprijs bedraagt: C 44.00 per MWh 
Het maximale subsidietarief bedraagt: C 103,00 per MWh 

Over de gehele subsidieperiode van 15 jaar ontvangt u een vergoeding per MWh 
die uw productle-installatie produceert en waarvoor Garanties van Oorsprong zijn 
afgegeven (zle bijlage). Het basisbedrag per MWh is de gehele looptijd van de 
beschikking de basis waarop de vergoeding per MWh wordt gebaseerd. Aan de 
vergoeding is een maximum verbonden. 

4. Subsldiabele productie 
Er is een maximum te subsidiSren elektrlciteitsproductle per jaar. De subsldiabele 
jaarproductie is maximaal het vermogen van uw productie-lnstallatie 
vermenigvuldigd met 1000 vollasturen. 

De subsldiabele Jaarproductie bedraagt:2.090,000 MWh/jaar 

Indien uw project start en eindigt In de loop van een kalenderjaar, dan is de 
maximale subsldiabele productie per kalenderjaar berekend naar rato van het 
aantal maanden ten opzichte van een volledig jaar. 

Wanneer u deze maximale subsidlatiele productie in enig Jaar niet volledig benut, 
kunt u de resterende subsldiabele productie meenemen naar een volgend Jaar om 
deze alsnog te realiseren. Na de reguliere subsidieperiode krijgt u nog ^ n jaar de 
tIJd om eventueel niet benutte subsldiabele productie in te haien. 

De som van de maximale subsldiabele jaarproductles bedraagt voor de gehele 
looptijd van uw beschikking: 31.350,000 MWh. 

Het maximaal aan u te verienen subsidlebedrag komt tot stand door het maximale 
subsidietarief per MWh te vermenigvuldlgen met de maximale jaarproductie en 
ftet aantal jaren waarover subsidie wordt verstrekt. 
Dit bedraagt: (€ 147,00 - €44,00) x 31.350,000 = € 3.229.050,00. 

De daadwerkelijke vergoeding per MWh wordt jaarlijks opnieuw bepaald en is 
onder meer afhankelijk van de ontwikkeling van de jaariijkse 
elektriciteitsopbrengsten. Deze opbrengsten worden genoemd in artikel 14 van 
het Besluit en vormen opgeteld het Jaariijks te bepalen correctiebedrag. De 
daadwerkelijke subsldlevergoeding Is het verschil tussen het basisbedrag en het 
correctiebedrag. Meer informatie over de bevoorschotting vindt u In de bijlage. 



Rijksdienst voor Ondernemend 
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De daadwerkelijk uit te betalen subsidie kan jaariijks verschlllen. Dit komt doordat 
er wordt uitbetaald op basis van daadwerkelijke productie en het daadwerkelijke 
subsidietarief jaariijks varieert. 

5. Bezwaarprocedure 
Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit besluit, dan kunt u telefonisch contact 
met ons opnemen via telefoonnummer 088 042 42 42. Bent u het, eventueel na 
een telefbnische toelichting, niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes 
weken na de bovenvermelde verzenddatum bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 10073, 8000 
GB Zwolle, onder vermetding van "bezwaar" op de enveloppe en op het 
bezwaarschrift. 

Uw aanvraag is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederiand bekend onder 
projectnummer SDE14S9164. U kunt dit nummer vermelden bij verdere 
correspondende. 

de Minister van Economische Zaken 
namens deze: 

Mw Ir. C. van de Moosdijk 
Teammanager SDE/MEP, Rijksdienst voor Ondernemend Nederiand 

N.B. Dit liesiult Is digitaal geaccordeerd conform de door Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederiand gepubliceerde mandaatregeiing en derhalve 
niet ondertekend. 
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Bi j lage: 
In deze bijlage vindt u een selectie van de verplichtingen horende bij de 
beschikking. De voorwaarden van het Besluit stimulering duurzame 
energieproductle, Algemene ultvoeringsregeling stimulering duurzame 
energleproductie en de Regeling aanwijzing categorie^n duurzame 
energieproductle 2014 zijn integraal van toepassing. Hieraan dient u tevens te 
voldoen. 

Verpl ichtingen 
Er zijn een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen om subsidie te krijgen. 

• U verstrekt binnen een jaar na verzending van deze brief, opdrachten voor 
de levering van onderdelen voor de productie-lnstallatie en opdrachten 
voor de bouw van de productle-installatie en zendt Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederiand hiervan een afschrift (artikel 2, lid 1 onderdeel a 
van de Ultvoeringsregeling). 

• U neemt de productieHnstallatie zo spoedig mogelijk, maar uitertljk binnen 
3 jaar na de datum van de beschikking in gebruik. 

• U sluit de productie-lnstallatie aan op een Nederiands elektriciteltsnet via 
een aansluiting met een totale maximale dooriaatwaarde van meer dan 
3 X 80 A (grootverbmlkeraansluiting). 

• Voor wijzigingen in bijvoorbeeki locatie, tenaamstelling, vermogen, datum 
Ingebrulkname, startdatum subsidie en andere wijzigingen, moet u vooraf 
toestemming vragen aan Rijksdienst voor Ondememend Nederland. 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederiand zal uw verzoek dan toetsen aan 
de voorwaarden van de regeling. U kunt uw verzoek Indienen via 
SDE(3irvo.nl onder vermelding van uw projectnummer. Dit projectnummer 
kunt u vinden bovenaan deze beschikking. 

• Wanneer Rijksdienst voor Ondememend Nederiand u vraagt naar de 
daadtA/erkelijke investeringskosten, de reeds ontvangen subsidies, of nog 
te ontvangen subsidies en overige steun, stelt u Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederiand hiervan op de hoogte. 

• U rapporteert Rijksdienst voor Ondememend Nederiand jaariijks over de 
voortgang van de realisatie van de productle-installatie tot het moment 
van ingebrulkname van de productie-lnstallatie. Te beginnen een halfjaar 
na de datum van de beschikking. U wordt hierover per brief door 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederiand geinformeerd (artikel 3, lid 2 
van de Ultvoeringsregeling). 

De daadwerkel i jke energleproductie 
Alleen over de gerealiseerde elektriciteitsproductie wordt subsidie betaald. 
Voorwaarde is dat u over deze productie Garanties van Oorsprong (GVO) hebt 
gekregen. Deze GVO's worden afgegeven door CertiQ voor de duurzame 
elektriciteit die uw productie-lnstallatie heeft geproduceerd. 
Rijksdienst voor Ondememend Nederiand zal om Inzicht te krijgen In de 
elektriciteitsproductie van uw productie-lnstallatie, gegevens uitwisselen met 
CertiQ. CertlQ verstrekt informatie aan lUJksdIenst voor Ondememend Nederiand 
over de hoeveelheid duurzame elektriciteit die uw productie-lnstallatie heeft 
geproduceerd en waarvoor GVO's zijn afgegeven. Deze informatie baseert CertlQ 
op de meetwfaarden die zlj krijgt aangeleverd van uw regionale netbeheerder. 
Meer informatie over de bemetering van uw productie-lnstallatie vindt u op 
www.rvo.nl/sde. 



Rijksdienst voor Ondememend 

Nederland 

Uw regionale netbeheerder of meetveranhwoordelijke neemt bij u de meterstand 
op. Dit gebeurt op dezelfde manier als nu ook uw meterstanden worden 
opgenomen. Bij grootverbruikersaansluitingen (groter dan 3 x 80 A) gebeurt dit 
maandelijks. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u zich tijdig aanmeldt bij 
CertiQ. Deze verantwoonJelijkheld ligt niet bij Rijksdienst voor Ondememend 
Nederiand. 

Banking 
Subsldiabele productie, die in enig jaar niet is benut, kunt u meenemen naar een 
volgend Jaar, om deze later In te halen. Na de reguliere subsidieperiode krijgt u 
nog ^^n jaar de tijd om eventueel niet benutte subsldiabele productie in te halen. 

Bevoorschotting 
Nadat uw productie-lnstallatie is geplaatst en in gebruik is genomen, meldt u zich 
aan bij CertlQ. Via CertlQ wordt uw regionale netbeheerder op de hoogte gebracht 
van uw aanmeldlng. Uw regionale netbeheerder stelt vast dat u producent van 
duurzame elektriciteit bent. Op basis van deze vaststelilng zal CertiQ starten met 
het afgeven van Garanties van Oorsprong (GVO's) voor de door uw productie-
lnstallatie geproduceerde elektriciteit als voldaan wordt aan de daarvoor gestelde 
criteria. Een maand voorafgaand aan de startdatum subsidie zal Ik u een verzoek 
tot voorschotaanvraag toezenden. Rijksdienst voor Ondememend Nederiand zal 
op basis van de vaststelilng als producent van duurzame elektriciteit starten met 
het ultbetalen van uw maandelljkse voorschotten. U wordt hierover schriftelljk 
gemlbrmeerd, u hoeft hier zelf niets voor te doen. 
Op basis van deze beschikking en van de vaststelilng als producent van duurzame 
elektriciteit, ontvangt u jaariijks een voorschot dat in maandelljkse termijnen 
wordt uitbetaald. Het voorschotbedrag bedraagt maximaal 80 procent van de 
elektriciteitsproductie uit de productieraming, vermenigvuldigd met het voor het 
betreffende jaar geldende vooriopige subsidietarief. Ieder jaar wordt het 
vooriopige subsidietarief voor het volgende Jaar v6dr 1 november berekend. 

Binnen 6 maanden na afloop van een productlejaar wordt het voorschot 
verrekend. De verrekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijke 
energleproductie die in het betreffende kalenderjaar voor subsidie In aanmerking 
komt. Daarnaast worden jaariijks voor 1 april de daadwerkelijk geldende 
subsidletarieven over het voorgaande jaar berekend. 
Als de verrekening voor u positief Is, ontvangt u een aanvullende betaiing in ^en 
keer. Als de verrekening voor u negatief is, wordt het teveel ontvangen bedrag 
verrekend met het eerstvolgende voorschot en met zoveel voorschotten als 
daama nodig zljn. Zowel over de bevoorschotting als over de verrekening wordt u 
schriftelljk geinformeerd. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Informatie over de 
vooriopige en definitieve subsidletarieven kunt u vinden op wvwv.rvo.nl/sde. 

Vaststelling 
Na afloop van de subsidieperiode wordt uw subsidie definitief vastgesteld en waar 
nodig gevolgd door een nabetaling of een terugvordertng. 
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Milleusteunkader (MSK) 
Wanneer verschillende subsidies worden gecombineerd, kan er sprake zljn van 
overstimulering. In verband met deze mogelijke overstimulering is het verplicht 
om uw project aan het Europese Milleusteunkader (MSK) te toetsen. In het MSK is 
bepaald hoeveel financiele steun aan projecten op het gebied van 
milleubescherming Is toegestaan. Indien u voor uw project naast SDE-i- nog 
andere vormen van overheidssteun ontvangt of gaat ontvangen, kan het zijn dat u 
meer steun ontvangt dan het MSK toestaat. Met behulp van de cumulatletoets 
MSK kan de steunsituatie van uw project worden bepaald. 

Binnen een jaar na Ingebrulkname van uw productie-lnstallatie ontvangt u van de 
Rijksdienst voor Ondememend Nederiand een brief waarin u wordt verzocht de 
gegevens voor de MSK-toets aan te leveren. De gegevens die onder andere 
worden gevraagd zijn een speclflcatie van de totale Investeringskosten, een 
overzicht van de ontvangen subsidies en overige steun en (voor een aantal 
categoriefin) een overzicht van de exploltatielasten en -baten. Als het SDE-
verlenlngsbedrag van uw project hoger is dan C 125.000, dan moet uw speclficatie 
van de investeringskosten en de steunsituatie vergezeid worden van een 
assuranceverklaring. Het model assuranceverklaring met bijbehorend protocol 
kunt u vinden op www.rvo.nl/sde. 

Ik wljs u er nadrukkelljk op dat Indien utt de cumulatletoets MSK mocht blijken 
dat u te veel steun ontvangt of zal ontvangen, het aantal MWh dat over de totale 
subsidieperiode in aanmerking komt voor subsidie, zal worden beperkt. Indien de 
steunsituatie voor uw project nadien nog wijzigt, bent u verplicht deze wijzigingen 
aan mij door te geven. Non-profit organisaties zljn niet vrijgesteld van het MSK 
als zij duurzame energie produceren. Alleen voor particuliere aanvragers en bij 
fotovoitalsche zonnepanelen met een vermogen s 7,5 kWp is de MSK-toets niet 
van toepassing. 



Bijlage 3: PPA (Overeenkomst voor de teruglevering van elektriciteit Zonnepark Vierveriaten) 



Overeenkomst voor de teruglevering van elektriciteit 
Zonnepark Vierverlaten 

Tussen de partijen; 

Gemeente Groningen statutair gevestigd te Groningen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
de heer B. K. Horst, In de functie van manager GrESCO Gemeente Groningen, hierna te 
noemen "Producent; 

en 

Cooperatieve vereniging Noordelijk Lokaal Duurzaam energie u.a. statutair gevestigd te 
Gror}ingen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J.A.J. Stam , in de functie van 
voorzitter, hierna te noemen "Afnemer". 

In aanmerking nemende dat; 

Producent verklaart een aparte overeenkomst met de Netbeheerder te hebben aangegaan 
met betrekking tot de door Producent terug te leveren energie over het transportnetwerk 
van de Netbeheerder, en dat in de hier bedoelde overeenkomst zij de gewenste aansluit-, 
transport- en systeemdiensten en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen zijn 
opgenomen. 

Is de navolgende overeenkomst gesloten; 

Definlties 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

Blektrlclteltswet: 

Productiegegevens: 

Netbeheerder: 

Programma 
Verantwoordelijkheid 
(PV): 

Aansluitpunt: 

Wet van 2 juli 1998, houdende regels m.b.t. de productie, het 
transport en de levering van elektriciteit, alsmede de latere 
wet(ten) tot wijziging; 
De door de Netbeheerder gecommuniceerde allocatiegegevens op 
kwartierniveau, t.b.v. de in deze overeenkomst opgenomen 
Aansluitpunten. 
De door Energiekamer erkende Regionale Netbeheerder 
Elektriciteit ter plaatse van het Aansluitpunt. 
De verantwoordelijkheid van Afnemers, Producenten en 
vergunningshouders om programma's mb.b.t de productie, het 
transport en het verbruik van elektriciteit op te stellen of te doen 
opstellen ten behoeve van de Netbeheerders en zich met 
inachtneming van de voorwaarden bedoeld in art. 26 van de 
Elektriciteitsnet, te gedragen overeenkomstig die programma's; 
Als aansluitpunt geld de fysieke koppeling van de productie 
installaties van Producent met het elektriciteitsnet van de 
Netbeheerder weIke gekenmerkt is met een unieke EAN-code; 
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Artikel 1. Omvang van de levering 

1. Producent verbindt zich ertoe de totale productie van elektriciteit op de Aansluitpunten, 
zoals opgenomen in appendix A bij deze overeenkomst, aan Afnemer te leveren, weIke 
Afnemer zich verplicht van Producent af te nemen. 

2. Voor de door Producent aan Afnemer daadwerkelijke geleverde elektrische energie 
wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst door Afnemer een vergoeding 
betaald zoals opgenomen in artikel 5. 

3. Voor de door Afnemer binnen deze overeenkomst uit te voeren diensten wordt op de in 
artikel 5 opgenomen vergoeding een service fee in mindering gebracht zoals opgenomen 
in artikel 6. 

4. Gedurende de looptijd van de overeenkomst neemt Afnemer het met de teruglevering 
gepaard gaande onbalans risico op de Aansluitpunten over van Producent. 

5. Ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst is door Producent aangegeven dat de 
opgestelde peak capaciteit van het zonnepark 2 MWp bedraagt en dat de jaargemiddeld 
productie 1.800 MWh per jaar bedraagt. Op basis hiervan zal de verwachte teruglevering 
1.800 MWh per jaar bedragen. Beide partijen erkennen dat het daadwerkelijke terug te 
leveren volume kan afwijken. Hierop zijn geen additionele kosten op van toepassing. 

6. Op de Aansluitpunten is afname op enig moment gedurende de looptijd van deze 
overeenkomst niet van toepassing. Levering door Afnemer aan Producent maakt daarom 
geen onderdeel uit van deze overeenkomst. 

Artikel 2. Vaststelling van gemeten productie 

De feitelijk geleverde en teruggeleverde hoeveelheid elektrische energie zal worden 
vastgesteld door de Netbeheerder aan de hand van de metingen met een meetinrichting die 
voldoet aan de eisen van de meetcode. De aldus verkregen Productiegegevens zullen 
gebruikt worden voor de afrekening conform artikel 7 van deze overeenkomst. 

Artikel 3. Programmaverantwoordelijkheid 

De Programmaverantwoordelijkheid op de Aansluitpunten wordt door Afnemer 
overgenomen. Afnemer heeft het recht de Programmaverantwoordelijkheid door een derde 
te laten uitvoeren. Ongeacht de mogelijkheid tot uitbesteding zal Afnemer te alien tijde 
zorgdragen voor een adequate en correcte uitvoering van de 
Programmaverantwoordelijkheid, e.e.a. zoals opgenomen in de Systeemcode. 

Artikel 4. Afspraken mb.t. de bedrijfsvoering 

1. Producent verplicht zich ertoe alles in het werk te stellen om de jaariijkse teruglevering 
op de Aansluitpunten te maximaliseren (het verwachte volume van 2 MWh, zoals 
opgenomen in artikel 1 lid 5 dient daarbij als streefgetal.) 
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2. Op tweemaandelijkse basis vindt er tussen Afnemer en Producent telefoniscli overleg 
plaats over de verwachte productie van de installatie voor de resterende periode van het 
jaar. Eventuele afspraken worden nadien op de mail onderiing bevestigd. 

3. Geplande productiestops (volledig of gedeeltelijk) worden zo snel als mogelijk door 
Producent aan Afnemer gemeld. Indien Producent verzuimt een geplande productiestop 
vooraf te melden worden de eventueel hiervoor ontstane kosten aan Producent in 
rekening gebracht. De ontstane kosten worden daarbij berekend door de in 
normaalbedrijf te verwachten productie op kwartierbasis in de onderhoudsperiode te 
vermenigvuldigen met de onbalans prijs voor afnemen van TenneT (de zogenaamde 
onbalansshort prijzen in EUR/MWh). De in normaalbedrijf te verwachten productie 
wordt vastgesteld door het opgesteld vermogen van de betreffende installatie in 
onderhoud te vermenigvuldlgen met de duur van de onderhoudsstop in uren 
gecorrigeerd met he zonaanbod gedurende de onderhoudsperiode, uitgedrukt in MWh. 

4. Ongeplande productiestops, weIke langer dan 24 uur zullen duren, worden zo snel als 
mogelijk door Producent aan Afnemer gemeld. De melding dient in eerste instantie 
telefonisch te geschieden en aansluitend per mail. Er dient naast de aanvraag van de 
ongeplande productiestop een schatting gegeven te worden van het eindtijdstip van de 
productiestop. Indien Producent verzuimt een ongeplande productiestop tijdig te 
melden worden de eventueel hierdoor ontstane kosten aan Producent in rekening 
gebracht. De ontstane kosten worden daarbij berekend door de in normaalbedrijf te 
verwachten productie op kwartierbasis in de productiestop periode te vermenigvuldigen 
met de onbalans prijs voor afnemen van TenneT (de zogenaamde onbalansshort prijzen 
in EUR/MWh). De in normaalbedrijf te verwachten productie wordt vastgesteld door het 
opgesteld vermogen van de betreffende installatie in onderhoud (of ongeplande 
productiestop) te vermenigvuldigen met de duur van de onderhouds- of productiestop in 
uren gecorrigeerd met het zonaanbod gedurende de onderhouds- of 
productiestopperiode, uitgedrukt in MWh. 

Artikel 5. Vergoeding 

1. Voor het totaal door Producent terug te leveren volume ontvangt Producent en 
vergoeding zoals omschreven in artikel 5.2. 

2. De vergoeding komt tot stand conform onderstaande methodiek: 
Alle geproduceerde volumes op uurbasis zullen door Afnemer worden afgerekend 
tegen een vaste basisprijs van EUR 39,43 / MWh. 

3. De aan bovenstaande volumes gekoppelde certificaten "Garanties van oorsprong* zal 
met Afnemer een vergoeding van EUR 2 / GVO worden afgerekend. 

4. Beide vergoedingen worden jaariijks gei'ndexeerd met de APX-reconciliatie en de 
effectieve SDE-t- subsidie na correctie, gegeven het feit dat de business case is 
gebaseerd op een vaste vergoeding in EUR/MWh. 

Artikel 6. Ser^ce fee en vei^oedlng onbalans risico voor Afnemer 

1. Voor de door Afnemer uitgevoerde diensten binnen deze overeenkomst is Producent 
aan Afnemer een service fee verschuldigd. De hoogte van deze service fee bedraagt 
EUR 0,65 / MWIi. 
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2. De afslag voor het onbalans risico voor deze specifieke productie installatie is 10%. 
De afslag is tezamen met de service fee in mindering gebracht op de vergoeding, 
zoals bedoeld in artikel 5.2. 

Artikel 7. Facturering en betaiing 

1 Afnemer zal op basis van de Productiegegevens, en de bijbehorende door Producent 
gekozen Vergoeding conform artikel 5. maandelijks achteraf het te betalen bedrag 
berekenen. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de gekozen Vergoeding. 

2 Bij betaiing wordt op de Vergoeding de Service Fee, zoals opgenomen in artikel 6., in 
mindering gebracht. 

3 Alle onder lid 1 genoemde bedragen zullen worden verhoogd/verlaagd met de van 
overheidswege te innen belastingen, toeslagen en heffingen, die Afnemer krachtens 
een besluit van de overheid verplicht of gerechtigd is in rekening te brengen en af te 
dient te dragen. Afnemer zal vrijstelling van energiebelasting in de facturering 
faciliteren nadat Producent een getekende schriftelijke verklaring heeft volstrekt 
weIke voldoet aan de relevante wettelijke vereisten. Deze schriftelijke verklaring 
dient jaariijks te worden verstrekt. 

4 Alle kosten voor aansluiting-, transport- en systeemdiensten zijn voor rekening van 
de Producent en worden door de Netbeheerder separaat aan Producent 
gefactureerd volgens het zogenaamde netbeheerdersmodel. 

5 Het door Afnemer aan Producent te betalen bedrag volgens artikel 7 lid 1 en lid 2 
wordt middels een credit factuur aan Producent kenbaar gemaakt. 

6 Betaiing door Afnemer aan Producent vindt plaats binnen 2 weken na de 25® dag van 
de maand waarin de energie door Producent aan Afnemer geleverd is. 

7 Indien betalingen gestorneerd worden of indien Afnemer op enige andere wijze niet 
tijdig en/of niet volledig betaald, kan Producent het bedrag van de credit factuur 
laten verhogen met een rentetarief volgens volgende formule: EURIBOR+2%. 

Artikel 8. Duur van de overeenkomst - looptijd 

1. Deze overeenkomst treedt in werking vanaf de datum van ingebrulkname van de 
zonepaneleninstallatie (naar verwachting 1 januari 2017) en loopt automatisch af na 
verloop van 5 kalenderjaren. 

2. Teruglevering begint in de vermelde leveringsperiode op de eerste dag om 00:00 uur 
en eindigt op de laatste dag om 24:00 uur. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. 

3. In geval van contractopzegging eindigt de daadwerkelijke teruglevering te alien tijde 
pas wanneer door de Netbeheerder een leveranciersswitch heeft plaatsgevonden. 
Afnemer zal de daadwerkelijke teruggeleverde energie tot aan het moment van de 
feitelijke leveranciersswitch afrekenen tegen onbalanskosten. 

Artikel 9. Vroegtijdige beeindiging 

In afwijking van het bepaalde In ari:ikel 8 is vroegtijdige beeindiging mogelijk in geval 
Afnemer In gebreke blijft te betalen, dan wel Producent nalatig blijft te leveren 
overeenkomstig artikel 1., of wanneer een van de partijen surseance van betaiing aanvraagt 
of in staat van faillissement wordt verklaard. 
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Artikel 10. Aansprakelijkheid 

2. 

Afnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid en is niet tot enige schadevergoeding 
gehouden indien geen teruglevering plaats vindt door een tekort in de aansluiting of 
onderbreking van het transport via het elektriciteitsnet. 
In geval van tekort of onderbreking zal Afnemer al het redelijkerwijs mogelijke doen 
om op de kortst mogelijke termijn de levering te hen/atten. 

Artikel 11. Geschillen - toepasselijk recht 

Alle geschillen weIke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze 
overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen 
op grondslag daarvan worden besiecht door de gewone rechter, tenzij partijen een andere 
vorm van geschillenbeslechting overeenkomen. Op deze overeenkomst is Nederiands recht 
van toepassing. 

Artikel 12. Slotbepalingen 

1. Indien het bij of krachtens de Elektriciteitsnet bepaalde tot omstandigheden leidt van 
dien aard dat de ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst te opzichte 
van ^^n of beide partijen naar maatstaven van redelijkheld en blllljkheid niet mag 
worden verwacht, dan zullen partijen deze overeenkomst voor zover noodzakelijk 
aanpassen. is voortzetting van deze overeenkomst niet meer mogelijk, dan zullen 
partijen met elkaar In overleg treden over het aangaan van een nieuwe 
overeenkomst. 

2. Partijen zijn gerechtigd de rechten en verplichtingen voorvloeiend uit deze 
overeenkomst over te dragen aan een groepsmaatschappij (of regionaal partner 
codperatie). Voor overdracht van de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze 
overeenkomst aan anderen dan hiervoor genoemde derden is toestemming vereist 
van de wederpartij, die deze toestemming niet op onredelijke gronden zal 
onthouden. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud op gemaakt te Groningen, .raf:/ - - 2016 

Gemeente Groningen Noordelijk Lokaal Duurzaam u.a. 

V i 
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NOORDELIJK LOKAAL DUURZAAM 
energie van eigen bodem 

PPA ZONNEPARK VIERVERLATEN 

VAN: NOORDELIJK LOKAAL DUURZAAM 
AAN: GRESCO (GEMEENTE GRONINGEN] & GRUNNEGER POWER 
BETREFT: POWER PURCHASE AGREEMENT ZONNEPARK VIERVERLATEN 
VERSIE: Versie 22 mei 2016 

Preambule 
Noordelijk Lokaal Duurzaam is het cooperatieve energiebedrijf van Grunneger Power 
en andere energie cooperaties in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Op 
initiatief van Grunneger Power en de Groningse Energie Service Compagnie 
[GRESCO) is het project Zonnepark Vierverlaten tot stand gekomen. Dit zonnepark 
heeft een omvang van circa 3 hectare en is gelegen aan de Aduarderdiepsterweg te 
Hoogkerk. Het zonnepark zal met SDE+ subsidie worden geexploiteerd met als 
hoofddoel om de inwoners van de Gemeente Groningen te voorzien van betaalbare en 
duurzaam opgewekte lokale zonne-energie. De GRESCO levert met haar financiering 
en inbreng van kennis en know-how hiertoe een belangrijke bijdrage. Grunneger 
Power en Noordelijk Lokaal Duurzaam zien dit project dan ook als een eerste stap 
deze doelstelling te realiseren en in de uitvoering te faciliteren. Noordelijk Lokaal 
Duurzaam heeft hierbij geen winstoogmerk, maar zet zij in op klantgroei en 
verduurzaming van haar portefeuille. 

Noordelijk Lokaal Duurzaam wil graag de lokaal geproduceerde stroom van uit het 
zonnepark Vierverlaten afnemen in inzetten in haar lokale duurzame portfolio van de 
gemeente Groningen. Een overeenkomst voor de inkoop van elektriciteit inclusief de 
Garanties van Oorsprong met een looptijd van vijf jaren, steeds te verlengen met 
dezelfde periode(s) tot en met het einde van de looptijd van de SDE+ subsidie, is 
hierbij als basis genomen. Er zijn twee varianten uitgewerkt, een op basis van de 
Amsterdam Power Exchange [APX dagmarkt) en een voorstel op basis van een vaste 
prijs. In beide gevallen zal de prijs van worden ge'indexeerd met de werkelijke energie 
prijsstijgingen en dalingen op de APX-markt. De laatste variant heeft de voorkeur van 
partijen. Bij een vaste prijs kunnen sterke schommelingen op de APX-dagmarkt 
worden opgevangen en de lokaal geproduceerde zonne-energie door middel van een 
goede prijs voor langere termijn geleverd worden aan inwoners van gemeente 
Groningen. 

Cooperatieve vereniging NLD energie U.A. - Postbus 1666 - 9701 BR Groningen 
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Projectomschrijving 

De GRESCO realiseert met de Gemeente Groningen het zonnepark Vierverlaten. 

GRESO gaat in samenwerking met Grunneger Power het zonnepark exploiteren en 

streeft er naar om binnen vijf jaren het gehele park over te dragen aan inwoners van 

de stad Groningen die lid zijn van Grunneger Power. Inwoners kunnen participeren in 

het project en kunnen voor afname van stroom van het zonnepark aansluiten bij 

Noordelijk Lokaal Duurzaam. Het zonnepark zal een opgesteld vermogen van ca 2,0 

MW krijgen. Hiermee zal naar verwachting jaarlijks 1,95 GWh aan elektriciteit 

worden opgewekt. Het daadwerkelijke terug te leveren volume kan afwijken. In de 

onderstaande grafiek is de onderverdeling naar kalendermaanden weergegeven [zie 

ook bijlage 1 voor een verdeling naar uren]. 

Uitgangspunten en methodiek 

Uitgangspunten die als grondslag zijn gebruikt voor dit voorstel, zijn het technisch 

ontwerp [Helioscope ontwerp Grunneger Power], de SDE+ beschikking [GRESCO] 

en de prognose van de op uurbasis verwachte opbrengst in kWh. Het 

zonneparkproject heeft een SDE+ beschikking laatste tranche 2014 met een loopti jd 

van 15 jaar. De exploitatiesubsidie bedraagt € 147 MWh, het basis 

elektriciteitsbedrag bedraagt € 44 MWh en het correctiebedrag wordt jaarlijks 

vastgesteld op basis van de gemiddelde APX over het voorafgaande jaar. Op basis van 

deze variabelen kan de business case van het zonnepark worden opgezet. 

Noordelijk Lokaal Duurzaam neemt de daadwerkelijke opgewekte energie van de 

producent af en betaalt de producent hiervoor een vaste vergoeding gedurende de 

loopti jd van het contract. De ingekochte energie en de garanties van oorsprong 

gebruikt Noordelijk Lokaal Duurzaam voor haar eigen klantportfolio in de Gemeente 

Groningen. De kosten voor de programma-verantwoordeli jkheid en balanceren 

komen geheel voor rekening van Noordelijk Lokaal Duurzaam. 

Een vaste prijs overeenkomst voor de teruglevering is mogelijk indien bij aanvang 

van deze overeenkomst tenminste 90-100% van het verwachte terug te leveren 

jaarvolume uit het zonnepark is afgedekt met leveringscontracten tegen een 

gegarandeerde verkoopprijs gedurende de loopti jd van deze overeenkomst. 

Noordelijk Lokaal Duurzaam garandeert dat deze leveringscontracten minimaal 80% 

van hun volledige elektriciteitsbehoefte geleverd zullen krijgen uit zonnepark 

Vierverlaten. De vaste verkoopprijs van het leveringscontract met de producent 

word t als volgt bepaald: 
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Basis vergoeding 
Servicefee + afslag balanceren -/-
Vergoeding producent 
Vergoeding GVO + 
Vaste prijs producent 

Om tot een verkoopprijs te komen exclusief btw en overige heffingen en belastingen, 
wordt de basisvergoeding verhoogd met een vergoeding voor de handelingskosten 
10% en een netto marge van 5%. 

605/5 vergoeding (inkoop NLD) 
Handelingskosten + marge + 
Verkoopprijs klant per kWh 

De hoogte van de vaste prijs wordt in onderling overleg met de Gemeente Groningen 
en Grunneger Power vastgesteld, zodat de business case rond gerekend kan worden. 
Onderstaande voorbeeld berekening op basis van de bodemprijs van € 39,43 MWh is 
ter goedkeuring van de financieringsaanvraag meegenomen door de GRESCO. Alle 
genoemde bedragen zijn exclusief btw. 

Verkoopprijs producent 
€ 39,43 Basis vergoeding 
€ 4,59 -/- Servicefee + afslag balanceren 
€34,84 Vergoeding producent 
€ 2.00+ Vergoeding GVO 
€ 36,84 Netto vaste prijs producent 

Verkoopprijs klantportfolio inwoners gemeente Groningen 
[particuliere huishoudens en MKB) 

€39,43 Inkoop NLD 
€10.51 -/- Handelingskosten NLD (15%) 
€ 45,35 Verkoopprijs klan tperkWh 

Prijsgarantie en SDE+ subsidie 
De vaste prijs wordt jaarlijks geindexeerd met de reconciliatieprijs op de APX-markt. 
Als de SDE+ subsidie onder invloed van het stijgen van de energieprijs en de 
basisprijs lager is geworden [uithoUing] dan wordt de vaste PPA prijs hoger, als 
gevolg van bovengenoemde indexatie. Wanneer de reconciliatieprijzen dalen, blijft de 
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vaste PPA prijs in stand. Anderzijds kan de hoogte van de vaste prijs binnen de PPA 
aangepast worden indien de werkelijke investering in het Zonnepark lager uitvalt. 
Noordelijk Lokaal Duurzaam heeft hierbij geen winstoogmerk en is bereidt om te 
komen tot een goede prijs, voor zowel de exploitant als de eindverbruikers die kiezen 
voor zonne-energie uit het zonnepark. 

Concept overeenkomst (PPA) 
In de bijlage treft u een concept 'PPA - Overeenkomst voor terug levering van 
elektriciteit Zakelijk Afnemers' aan. 
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BIJLAGE 1: PRODUCTIE PROGNOSE ZONNEPARK VIERVERLATEN 

In de onderstaande tabel is de verdeling van de geprognotiseerde opbrengst aan 
energie uit het zonnepark Vierverlaten per maand, uitgesplist per uur van de dag. 
Deze tabel is samengesteld op basis van de door het project aangeleverde 
simulatiemodel. De oranje balk geeft de Peak-uren op de werkdagen aan [8-20). 
Daarbuiten en in de weekenden en op feestdagen geldt het Off-Peak tarief. De 
verdeling naar Peak / Offpeak is bij benadering 1.300 MWh Peak volume en 650 MWh 
Offpeak volume. 

TOD 

100 

.1 I I I 
10 11 12 

63 3MU llJtSi SXAtI 112.654 ITLtM IMJOt 
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Bijlage 4: Exploitatie Zonnepark Vierverlaten 



Basis energieprijs ( loopti jd) 0,044 € 0,044 € 0,044 0,044 0,044 t 0,044 € 0,044 c 0,044 £ 0,044 € 0,044 £ 0,044 £ 0,044 £ 0,044 £ 0,044 £ 0,044 £ 0,044 

Basisbedrag SDE 2014 0,147 C 0,147 € 0,147 € 0,147 0,147 € 0,147 0,147 £ 0,147 0,147 C 0,147 £ 0,147 f 0,147 £ 0,147 0,147 £ 0,147 £ 0,147 

Correctiebedrag (variabel) £ 0,044 € 0,044 C 0,044 € 0,044 € 0,044 0,044 0,044 0,044 £ 0,044 £ 0,044 £ 0,044 f 0,044 £ 0,044 { 0,044 £ 0,044 £ 0,044 

SDE na correctie 0,103 € 0,103 € 0,103 € 0,103 e 0,103 £ 0,103 0,103 € 0,103 0,103 C 0,103 £ 0,103 € 0,103 £ 0,103 € 0,103 £ 0,103 £ 0,103 

Energieprijs € 0,03484 € 0,03434 £ 0,03484 € 0,03484 € 0,03484 0,03484 £ 0,03484 C 0,03484 £ 0,03484 £ 0,03484 £ 0,03484 £ 0,03484 € 0,03484 £ 0,03484 £ 0,03484 £ 0,03484 

Totaal per kWh t 0,138 C 0.138 € 0,138 C 0,138 c 0,138 € 0,138 € 0,138 € 0,138 € 0 , U 8 £ 0,138 e 0,138 £ Q.13B £ 0,138 £ 0,138 £ 0,138 € 0,138 

Certificaatprijs stroom € 0,002 € 0,002 0,002 £ 0,002 € 0,002 € 0,002 £ 0,002 £ 0,002 e 0,002 £ 0,002 £ 0,002 £ 0,002 £ 0,002 £ 0,002 £ 0,002 £ 0,002 

Opbrengst zonPV 100% 
2016 

99,5% 
2017 

99,0% 
2018 

98,5% 
2019 

98,0% 

2020 

97,5% 

2021 

97,0% 
2022 

96,6% 
2023 

96,1% 

2024 

95,6% 
2025 

951% 
2026 

94,6% 

2027 

94,2% 
2028 

93,7% 

2029 

93,2% 
2030 

Boekwaarde 2.425.798 £ 2,264.078 £ 2.102.358 £ 1.940.638 £ 1.778.918 £ 1.617.198 £ 1.455.479 £ 1.293.759 € 1.132.039 £ 970.319 £ 808.599 £ 646.879 £ 485.160 £ 323.440 £ 161.720 £ 

Afschrijving 

Rente 

Totaal 

161.720 £ 
70.348 £ 

232.068 £ 

161.720 £ 
65.497 £ 

227.216 £ 

161.720 £ 
60.645 £ 

222.365 £ 

161.720 £ 
55.793 £ 

217.513 £ 

161.720 £ 
50.942 £ 

212.662 £ 

161.720 £ 
46.090 £ 

207.810 £ 

161.720 £ 
41.239 € 

202.958 £ 

161.720 £ 
36.387 £ 

198.107 £ 

161.720 £ 

31.535 £ 

193.255 £ 

161.720 £ 
26.684 £ 

188.404 £ 

161.720 
21.832 

183.552 

161.720 
16.981 

178.700 

161.720 £ 
12.129 £ 

173.849 £ 

161.720 £ 161.720 
7.277 £ 2.426 

168.997 £ 164.146 

Operationele kosten 
onderhoud £ 8.607 £ 8.779 £ 8.954 £ 9.133 e 9.316 £ 9.502 £ 9.692 £ 9.886 £ 10.084 £ 10.286 £ 10.491 £ 10.701 £ 10.915 

€ 11.133 £ 11.356 

Aansluitvergoeding £ 7.620 £ 7.772 £ 7.928 € 8.086 £ 8.248 £ 8.413 £ 8.581 £ 8.753 £ 8.928 £ 9.107 £ 9.289 £ 9.475 £ 9.664 £ 9.857 £ 10.054 

Transportkosten £ - £ - £ - £ C £ £ £ £ £ £ £ £ - £ - -
accountant £ 1.500 £ 1.530 £ 1.561 £ 1.592 £ 1.624 £ 1.656 £ 1.689 £ 1.723 t 1.757 £ 1.793 £ 1.828 £ 1.865 £ 1,902 £ 1.940 £ 1.979 

admin NLD £ - € 
£ - € 

£ - £ £ £ £ £ £ £ £ - £ - £ 

admin coop £ 4.000 f 4.080 £ 4.162 £ 4.245 4.330 £ 4.416 £ 4.505 £ 4.595 £ 4.587 £ 4.780 £ 4.876 £ 4.973 £ 5.073 £ 5.174 £ 5.278 

verzekeringl £ 4 8 4 1 £ 4.938 £ 5.037 £ 5.137 £ 5.240 £ 5.345 £ 5.452 £ 5.561 £ 5.672 £ 5.786 £ 5.901 f 6.019 £ 6.140 £ 6.263 £ 6.388 

verzekering2 £ 2.061 £ 2.050 £ 2.040 £ 2.030 £ 2.020 £ 2.010 £ 1.999 £ 1.989 £ 1.980 £ 1.970 £ 1.960 £ 1.950 £ 1.940 £ 1.931 C 1.921 

pachtprijs £ 10.500 10.710 £ 10.924 € 11.143 £ 11.366 £ 11.593 £ 11.825 £ 12.061 £ 12.302 £ 12.548 £ 12.799 £ 13.055 £ 13.317 £ 13.583 £ 13.855 

OZB £ 2.797 £ 2.853 £ 2.910 £ 2.968 £ 3.028 £ 3.088 £ 3 150 £ 3.213 £ 3.277 £ 3.343 £ 3.410 £ 3.478 £ 3.547 £ 3.618 £ 3.691 

Totaal £ 41.925 C 42.712 € 43.515 € 44.335 £ 45.171 £ 46.024 C 46.894 £ 47.782 £ 48.688 £ 49.612 £ 50.555 £ 51.517 f 52.498 € 53.500 C 54.522 

Opbrengsten 
SDE 

Verkoop 

Certificaten 

Totaal 

202.363 £ 

68.444 £ 

3.929 € 

274.736 £ 

201.351 £ 

68.102 £ 

3.910 £ 

273.363 £ 

200.344 € 

67.761 € 

3.890 £ 

271.996 £ 

199.343 £ 

67.422 £ 

3.871 £ 

270.636 £ 

198.346 € 

67.085 € 

3.851 € 

269.283 £ 

197.354 £ 

66.750 £ 

3.832 £ 

267.936 £ 

196.368 £ 

66.416 £ 

3.813 C 

266.597 £ 

195.386 £ 

66.084 £ 

3.794 £ 

265.264 £ 

194.409 £ 

65.754 £ 

3.775 € 

263.937 £ 

193.437 £ 

65.425 £ 

3.755 £ 

262.618 £ 

192.470 £ 

65.098 £ 

3.737 £ 

261.305 £ 

191.507 £ 190.550 £ 

64.772 £ 64.448 £ 

3.719 £ 3.700 £ 

259.998 £ 258.698 £ 

189.597 £ 188.649 

64,125 £ 53.805 

3.581 £ 3.563 

257.405 £ 256.118 

Winst & Verlles 

EBITDA 

Afschrijving 

EBIT 

Rente 

EBT 

Winstbelasting 

Netto resultaat 

232.811 £ 
161.720 C 

230.650 C 
161.720 C 

228.481 £ 
161.720 £ 

226.301 f 
161.720 £ 

224.112 £ 
161.720 £ 

71.091 £ 
70 348 £ 

68.930 e 
65497 £ 

56.761 e 
60.645 £ 

64.581 € 
55.793 £ 

62 392 £ 
50.942 £ 

221.913 £ 
IGl liO t 
60 m ( 

46.090 £ 

219.703 £ 
161.720 f 

217.482 £ 
161.720 £ 

215.250 £ 
161.720 £ 

213.006 £ 
161.720 £ 

210.750 € 
161.720 £ 

206.200 £ 
161.720 £ 

203.905 £ 201.596 
161.720 £ 161.720 

57.983 £ 

41.239 £ 

55.762 £ 
36.387 £ 

53.530 £ 
31.535 € 

51.286 £ 
26.684 € 

49,030 £ 
21.832 £ 

46.761 f 
16.981 £ 

44.480 £ 
12 129 £ 

42.185 £ 
7.277 £ 

39.876 
2426 

20%| £ 149 £ 687 e 1.223 £ 1.758 £ 2.290 £ 2,821 £ 3.349 £ 3.875 £ £ 1 920 I 5.440 5.956 t" 6.470 £ 6.981 £ 7490 

lm 2.747 £ 4.893 £ 7.030 £ 9.160 f 11.282 £ 13.396 £ 15.500 £ 17 -.ge £ 19.682 £ 21.758 £ 23.825 f 25.881 £ 


