
 

 

Voorstel besteding Fonds Duurzame Energie van REIJE  
 
Inleiding	
In de laatste ALV van REIJE op 1 november 2022 is gesproken over het extra rendement ten opzichte 
van de prospectus voor de participanten van het windpark Koningspleij en daarmee de coöperatie . 
Oorzaak van die extra inkomsten – voorlopige schatting €60.000,- over het jaar 2022 – is de hoge 
energieprijs. De coöperatie mag (besluit ALV 2016) een afgesproken deel van die extra opbrengst 
gebruiken voor het Fonds Duurzame Energie. Inmiddels heeft de rijksoverheid besloten dat er een 
maximumprijs komt op duurzaam opgewekte elektriciteit. Dat betekent dat de ‘overwinst’, en 
daarmee de bijdrage aan het Fonds Duurzame Energie, in de toekomst aanzienlijk lager zal uitvallen. 
 
In de participatievoorwaarden van alle REIJE-projecten is opgenomen, dat 25% van het rendement 
groter dan 4% wordt afgedragen aan het Fonds Duurzame Energie. Het besteedbaar bedrag in dat 
Fonds zal lager liggen dan de overwinst. Volgens het besluit van de ALV uit 2016, wordt het bedrag 
verminderd met de aan het windpark toe te schrijven algemene kosten van de coöperatie, een naar 
redelijkheid aandeel van de andere kosten van de coöperatie en de nog eventueel openstaande 
ontwikkelkosten van de coöperatie in het windpark (voorinvesteringen). Het overblijvende bedrag is 
beschikbaar om ‘vrij’ te besteden. 
 
Voorbereidingswerkgroep	
Op de ALV van 1 november is een werkgroep ingesteld, ter voorbereiding van het bestuursbesluit. De 
werkgroep heeft zich gebogen over mogelijke bestedingen vanuit het Fonds Duurzame Energie en 
heeft een brede inventarisatie gemaakt, mede in het licht van de energiearmoede die vele 
huishoudens momenteel treft. Zij heeft gekeken naar 1) opwekking van duurzame energie, 2) 
voorfinanciering van energiebesparing, 3) donaties als vorm van sociale ondersteuning en 4) 
beleggen in duurzame fondsen. 
 
Bestuursafwegingen	
Het bestuur heeft de lijst van de werkgroep met mogelijke bestedingen vanuit het Fonds Duurzame 
Energie bekeken vanuit de bredere uitgangspunten van de Rijn en IJssel Energie Coöperatie. Vanuit 
die algemene visie stelt het bestuur voor om het Fonds Duurzame Energie te richten op projecten die 
nauw aansluiten bij de twee pijlers van de strategie van Rijn en IJssel Energie Coöperatie: 1) 
Grootschalige duurzame energieprojecten op regioniveau en 2) Projecten op wijk- en buurtniveau.  
Wij willen met het Fonds opwekking en opslag van duurzame energie in de regio bevorderen om zo 
bij te dragen aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. 
 
De werkgroep heeft een aantal suggesties gedaan die onder deze uitgangspunten vallen: 
1. Samenwerking vanuit REIJE met woningcorporaties in de regio en de Energiebank om PV-

projecten op de daken van sociale huurwoningen te starten.  
2. Ondersteuning van buurtinitiatieven, scholen en (sport-)verenigingen bij de installatie van PV of 

PVT (bijvoorbeeld bij zwembaden) op hun daken (vergelijkbaar met het project Schuytgraaf). 
 
Dit is uiteraard geen uitputtende selectie. Wij nodigen eenieder – leden en niet leden – uit om met 
projectvoorstellen te komen die passen binnen de uitgangspunten van REIJE. Hiertoe heeft het 
bestuur een voorstel voor een Reglement voor het Fonds Duurzame Energie Rijn en IJssel Energie 
coöperatie gemaakt, waarin de randvoorwaarden en regelingen voor het Fonds zijn vastgelegd. 
 


