
  

Toelichting Financiering Project De Bocht 

 

Op 9 december 2020 is de ALV akkoord gegaan met het informatiememorandum van het zonneveld 
De Bocht in Dieren. We hebben aansluitend de inschrijving geopend en zijn aan de slag gegaan met 
de afronding van de financiering. Aangezien de Gemeente Rheden had aangeboden om garant te 
staan voor het project bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), konden we tegen zeer 
aantrekkelijke rentecondities een lening afsluiten bij de BNG. Zonder deze lening op deze condities, 
kunnen we het project niet realiseren.  

Tijdens de uitwerking van de hiervoor benodigde overeenkomsten, stuitten de juristen van de 
Gemeente Rheden op bezwaren ten aanzien van de gegeven garantie. Onder de voorwaarden zoals 
die in het informatiememorandum waren vastgesteld, zou de garantie als staatssteun worden 
beschouwd, wat niet toegestaan is. Hierdoor is een aanzienlijke vertraging opgelopen. Na veelvuldig 
overleg tussen juristen van de Gemeente, externe juristen, subsidieadviseurs en de BNG is 
uiteindelijk een structuur gevonden, die het toelaat dat een (beperktere) garantie door de Gemeente 
wordt gegeven, die niet als staatssteun wordt gekwalificeerd.  

De consequentie van die structuur is, dat de lening van de BNG is gemaximeerd op een bedrag van 
540.000 Euro (oorspronkelijk 650.000 Euro). Tegelijkertijd zijn de uitvoeringskosten, door technische 
wijzigingen in het ontwerp die tot een hogere opbrengst en een betere benutting van de SDE 
subsidie leiden, gestegen. Het verschil tussen de projectkosten en de lening bedraagt nu 463.000 
Euro. Dit moet door REIJE en haar leden worden opgebracht.  

Het bestuur stelt voor om dit als volgt in te vullen:  

1. Door een achtergestelde lening te verstrekken uit het eigen vermogen van REIJE aan het 
project De Bocht ter hoogte van 200.000 Euro tegen een jaarlijkse rente van 2%. 

2. Door de inschrijving van de participaties opnieuw open te stellen teneinde een bedrag van 
tenminste 263.000 Euro aan inschrijvingen voor het project op te halen.  

Aanvullende informatie: 

- In het informatiememorandum is aangegeven, dat er voor maximaal 236.500 Euro aan 
participaties kunnen worden uitgeven. Het aantal uit te geven participaties wordt dus met 
ca. 11% verhoogd. 

- Door de technische verbeteringen is het geprognotiseerde rendement ondanks de gewijzigde 
kapitaalstructuur en de hogere investeringen in orde van grootte gelijk gebleven aan hetgeen 
in het informatiememorandum is aangegeven.  

- Door capaciteitsgebrek bij Liander zal de aansluiting van het zonnepark pas in het tweede 
kwartaal van 2022 kunnen worden gerealiseerd.  

- De werkgroep Klimaat Actief Dieren Zuid is op de hoogte van de bovenstaande wijzigingen en 
heeft hiermee ingestemd.  

 

Namens het bestuur, 

 

Derk te Bokkel 
Penningmeester 


