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1. INITIATIEF & ONTWIKKELING
GEMEENTELIJK BELEID

INITIATIEFNEMERS
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GEMEENTELIJK BELEID

 Gemeente Heusden staat voor een Energietransitie-Opgave, waarbij

 Windenergie en (grootschalige) zonne-energie de belangrijkste pijlers 

zijn om die opgave in te vullen;

 de gemeente uitgaat van een integrale,  gebiedsgerichte aanpak;

 de toekomstige groei voor zowel vraag naar als aanbod van elektriciteit 

de basis vormt (Energiehubs).

 Gemeentelijke randvoorwaarden: 

 50% lokaal eigendom 

 Mogelijkheden voor financiële participatie burgers
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GEMEENTELIJKE BELEIDSRUIMTE
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De “driehoek” ten noorden van Herpt

Brede strook (“corridor”) ten zuiden van Herpt     

Voor windenergie zijn inmiddels potentiële gebieden aangegeven:

1) de “driehoek” ten noorden van Herpt
2) een brede strook (“corridor”) ten zuiden van Herpt



INITIATIEFNEMERS…..

 willen bijdragen aan de energietransitie en hun grond in de driehoek 

beschikbaar stellen voor recht van opstal t.b.v. project;

 willen voldoen aan de gemeentelijke randvoorwaarden en samen met 

(o.a.) de Dorpsraad Herpt een rol spelen in de Procesparticipatie & -

communicatie, ……

 Procesparticipatie moet het windproject “van grof naar fijn” dus van 

idee tot aanvraag Omgevingsvergunning vormgeven. Dat proces begint 

bij een keuze voor het projectgebied. Communicatie is daarbij van groot 

belang. 

 Het project zal uiteindelijk waarschijnlijk 2 eigenaren/exploitanten kennen:

• 50%: De lokale Energiecoöperatie (de NRGCoöp)

• 50%: een investerende marktpartij 

 De ontwikkelfase zou het gehele project moeten betreffen.
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“DRIEHOEK” LOGISCH PROJECTGEBIED

 Logisch,  vanwege eigendomssituatie initiatiefnemers

 Logisch, vanwege kleinschaligheid: slechts beperkte 

lijnopstelling mogelijk;

 Mogelijke lijnen / consequenties bespreken met 

omwonenden

 Scenario’s uitwerken met geluid- en 

slagschaduwcontouren en bespreken met 
omwonenden, omgeving en gemeente;

 Vanuit Herpt evt. ook kijken naar toekomstige) slimme 

combinaties van zon en wind, opslag en conversie van 

energie (Energiehubs).

 Logsich, omdat windproject in de  “corridor” meer 

negatieve impact op het dorp Herpt heeft  v.w.b. geluid

(heersende windrichting = zuidwest) en slagschaduw.
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SLAGSCHADUW EN GELUID
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ONTWIKKELINGSPROCES WINDPROJECT
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2. MAATSCHAPPELIJK PROCES

SAMENWERKING NOODZAKELIJK

ROL DORPSRAAD HERPT

BELANGEN EN DRAAGVLAK

OMGEVING

BELANGENAFWEGING

PROCESPARTICIPATIE & -COMMUNICATIE
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SAMENWERKING NOODZAKELIJK…

 …om in ieder geval te bewerkstelligen

▪ dat alle betrokken belangen (omwonenden, omgeving, gemeente etc) 

op een juiste wijze meewegen in het proces;

▪ dat op een goede manier inhoud wordt gegeven aan 50% lokaal 

eigendom en financiële participatie;

▪ dat er geen dubbele (ontwikkel-)kosten worden gemaakt;

▪ dat het in te richten Omgevingsfonds ten goede komt van Herpt
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ROL DORPSRAAD HERPT

 De Dorpsraad Herpt is op de eerste plaats vertegenwoordiger van 

belanghebbenden en overlegpartner in het participatie- en 
communicatieproces.

 De Dorpsraad kan voorts een actieve rol spelen in de totstandkoming van 

een lokale Energiecoöperatie, die enerzijds haar leden financiële 

participatiemogelijkheden aanbiedt en anderzijds vanuit die participaties 

zorgt voor het benodigde Eigen Vermogen voor het lokale 

eigendomsgedeelte van het project. 

 De Dorpsraad kan tevens een actieve rol spelen in de oprichting (bijv. in de 

vorm van Stichting) en aanwending van het Omgevingsfonds.
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BELANGEN EN DRAAGVLAK

 Maatschappelijk draagvlak is essentieel. Dat vergt goede afspraken m.b.t. 
participatie (lokaal eigendom / fin. participatiemogelijkheden, 

Omgevingsfonds etc.) en procesparticipatie (planvorming mèt omgeving).
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OMGEVING
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PROCESPARTICIPATIE & -COMMUNICATIE

 Gezamenlijk Stappenplan en een duidelijk Communicatieplan noodzakelijk. 

 Eerste stappen:

▪ Inmiddels hebben initiatiefnemers de omwonenden binnen de driehoek 

formeel ingelicht over het initiatief en uitgenodigd voor zgn. 

“keukentafel-gesprekken”.

▪ Deze presentatie is een tweede stap in dat proces, met als doel om 

samen met de Dorpsraad Herpt stappen te zetten, qua communicatie 

en qua organisatie.
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3. FINANCIËLE ASPECTEN

ONTWIKKELFASE

PARTICIPATIE

LOKALE EIGENDOM

FINANCIERING

GELDSTROMEN

OMGEVINGSFONDS

SOCIALISERING GRONDVERGOEDINGEN
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ONTWIKKELFASE

 Initiatiefnemers dragen tot nu toe kosten om van “idee” tot 

“projectinitiatief” te komen.

 Projectontwikkeling vergt professionele aanpak. 

 Met de professionele partij kunnen daarover (fin.) afspraken worden 

gemaakt. 

 De ontwikkelkosten maken onderdeel uit van de Investeringsbegroting. 

 De hoogte van die ontwikkelkosten is deels afhankelijk van de vraag of wel 

of geen M.E.R. (Milieu-Effect Rapportage) benodigd is. (Boven project-

omvang van15 MW is een M.E.R. vereist).

 

HERPT wind 

17



PARTICIPATIE

 Participatie heeft een aantal vormen: 

▪ Procesparticipatie en –communicatie

(afspraken / plan maken)

▪ Lokaal eigendom (oprichten van een 

NRGCoöp)

▪ Financiële participatie door burgers 
(vormgeven via NRGcoöp)

▪ Socialisering grondvergoedingen 

(afspraken maken)

▪ Afdrachten aan Omgevingsfonds 
(oprichten / organiseren)

• NB Regionale afspraken…….
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LOKALE EIGENDOM 

 Via een lokale NRGCoöp kan worden bewerkstelligd, dat:

▪ het windproject en het zonneveld worden voor 50% lokaal eigendom 

wordt;

▪ de inwoners van Herpt financieel kunnen participeren in het 

windproject; (bijv. door lid te worden van NRGCoöp en 

obligatieleningen te verstrekken aan de NRGCoöp)

▪ N.B. bij onvoldoende participatie vanuit Herpt komen de overige 
inwoners van de gemeente Heusden in aanmerking voor participatie.

 De  door de leden verstrekte leningen vormen het Eigen Vermogen van de 

NRGCoöp, waarmee bancaire lening kan worden verkregen om de totale 

investering (voor 50% van het windpark en het zonneveld) mogelijk te 

maken. 
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LOKALE EIGENDOM 

 Via lokale NRGCoöp kan worden 
bewerkstelligd, dat:

▪ het windproject worden voor 50% 

lokaal eigendom wordt;

▪ de inwoners van Herpt financieel 

kunnen participeren in het 

windproject; (bijv. door lid te worden 

van NRGCoöp en obligatieleningen 

te verstrekken aan de NRGCoöp)

▪ N.B. bij onvoldoende participatie 

vanuit Herpt komen de overige 

inwoners van de gemeente Heusden 
in aanmerking voor participatie.
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FINANCIERING

INVESTERINGSBEGROTING

3 wtb's van  4,5 MW MW 13,5

CAPEX windturbines

EPC windturbines MW € 950.000 € 12.825.000

fundering wtb € 135.000 € 405.000

 CAPEX park

civieltechniek (wegen etc.) park € 180.000

grid-connectie park € 500.000

parkbekabeling park € 250.000

CAPEX overig

ontwikkelkosten park € 350.000

juridische kosten park € 50.000

bouwleges 1,40% € 185.220

div. vergoedingen/kosten park € 100.000

onvoorzien (o.a. m.e.r.) MW € 25.000 € 337.500

gemiddelde CAPEX per MW € 1.124.646 € 15.182.720
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INVESTERINGSBEGROTING (indicatief)



GELDSTROMEN
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Bij 15 miljoen investering

 NRGCoöp gebruikt inleg leden om € 1,5 mio (= 

50% van het Eigen Vermogen) via lening  in te 

brengen in HERPT Wind B.V.

 NRGCoöp ontvangt rente van de B.V. en 

NRGCoöp vergoedt rente aan de leden; verschil  

van (bijv.) 1% in rentetarief zorgt voor budget 

NRGCoöp voor lopende kosten (administratie 

etc.).

 NRGCoöp ontvangt haar winstaandeel uit de 

B.V., waarna die winst door de NRGCoöp wordt 
gebruikt / verdeeld.

 N.B.: windpark heeft enkele jaren nodig om 

winst te kunnen uitkeren.

voorbeeld: 

NRGCoöp.
ontvangt 7% op lening € 1,5 mio € 105.000

ontvangt winst uit HERPT Wind BV € PM

keert 6% uit op leningen leden € -90.000

beschikbaar als kostenbudget € 15.000

beschikbaar uit winstuitkering € PM



OMGEVINGSFONDS

 Volgens de Gedragscode (NWEA) moet de 

afdracht aan een lokaal Omgevingsfonds € 0,40 -

€ 0,50/MWh geproduceerde stroom bedragen. 

 Indicatief:

 Een 13,5 MW-project zou ca. 40.000 MWh 

kunnen produceren, hetgeen dan neerkomt 

op een bijdrage van +/- € 20.000/jr aan het 

Omgevingsfonds

 Omgevingsfonds beslist over aanwending van 

dat geld. 
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SOCIALISERING GRONDVERGOEDINGEN

 HERPT Wind B.V. zal jaarlijks grondvergoedingen uitkeren aan betrokken 

grondeigenaren voor de opstalrechten voor de windturbines en 
bijbehorende erfdienstbaarheden (kabels, toegangswegen etc.).

 Uit het beschikbare budget zullen ook voor andere partijen, zoals direct-

omwonenden,  vergoedingen kunnen vrijkomen om knelpunten op te 

lossen, om lusten en lasten in evenwicht te brengen.   

 Dan spreekt men van “gesocialiseerde grondvergoedingen”. Tijdens de 

ontwikkelfase moet daartoe een “maatwerk”-stelsel van 

grondvergoedingen worden opgesteld. 
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4. STAPPEN

STAPPENPLAN

ENERGIEHUBS
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STAPPENPLAN 
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ENERGIEHUBS
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Zon en wind combineren (incl. ‘cable pooling’)

Transportcapaciteit efficiënt gebruiken: oplossingsrichtingen10

De vraag naar transportcapaciteit beïnvloeden

Toepassing

Bestaande aansluiting Nieuwe aansluiting Toepasbaar bij transportschaarste

Ja Ja Bestaand: wit, geel, oranje, rood

Nieuw: wit of geel

Beschrijving

Door wind en zon op één plek te combineren, 

wordt er optimaal gebruik gemaakt van de be-

schikbare transportcapaciteit. De totale capaciteit 

van een aansluiting wordt bij opwekinstallaties 

voor zon en wind namelijk maar beperkt benut.

Het waait immers niet altijd en er is niet constant 

zon. Toch moet de aansluiting de piekbelasting 

aankunnen. Door zon en wind op één locatie te 

plaatsen, wordt er constanter energie opgewekt. 

De vraag naar capaciteit wordt zo beperkt en

netbeheerders kunnen sneller meer duurzame 

opwek aansluiten. 

Het is bij een bestaand windpark interessant om te 

onderzoeken of er zonne-energie bij kan op de-

zelfde aansluiting en kabel(s). De techniek die dit 

mogelijk maakt heet cable pooling. Door het delen 

van één aansluiting kunnen partijen kosten bespa-

ren. Dezelfde oplossing kan worden verkend voor 

de omgekeerde situatie: er ligt al een zonnepark, 

onderzoek dan of er windenergie bij past. 



DANK VOOR UW AANDACHT !
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