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Informatiedocument  

Dit informatiedocument is opgesteld door de Coöperatieve 
Windenergie Vereniging Kennemerwind U.A. ten behoeve van de 
uitgifte van Participaties Kennemerwind 2022 ('participaties') .  
  
Deze participaties worden uitgegeven voor de algehele 
bedrijfsvoering van de coöperatie en verdere investeringen in 
ontwikkeling en realisatie van productie installaties voor duurzame 
energie. De participaties worden aangeboden aan personen die lid 
zijn van Kennemerwind, omwonenden van het Zonnepark 
Burgervlotbrug en andere belangstellenden. Inschrijving staat open 
voor leden van de coöperatie en voor personen die tegelijk met de 
inschrijving het lidmaatschap aanvragen. Het lidmaatschap staat 
open voor meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen. 
  
De uitgevende instelling is Coöperatieve Windenergie Vereniging 
Kennemerwind U.A. (hierna te noemen 'Kennemerwind'), een 
Coöperatie naar Nederlands recht, gevestigd te Alkmaar, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder 
nummer 37056577 en kantoorhoudend aan het Stationsplein 99; 
unit 289, 1703 WE te Heerhugowaard. 
  
Omvang van de emissie:                       maximaal 1200  participaties 
                                                               (€ 600.000) 
Bedrag per participatie:                         € 500 
Maximum aantal (bedrag) per persoon: 60 participaties 
                                                               (€ 30.000) 

Bijlagen  

Dit informatiedocument heeft een voorlichtende functie. Voor 
bepaling van de rechten en plichten verbonden aan de participaties 
zijn de Participatievoorwaarden Kennemerwind 2022 van toepassing 
zoals vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 
mei 2022.  
De Participatievoorwaarden Kennemerwind 2022 staan in bijlage 1. 
  
Tevens zijn de financiële jaarverslagen 2020 en 2021 van de 
C o ö p e r a t i e , z o a l s g o e d g e k e u rd d o o r d e A l g e m e n e 
Ledenvergadering, beschikbaar als bijlage 2.  
  
Inschrijving kan vanaf 15 juni 2022 tot en met 1 augustus 2022 via 
de website:  
www.kennemerwind.nl/participaties-kennemerwind-2022 

Terzake deze aanbieding bestaat geen wettelijke verplichting tot het 
algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is 
goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op de 
aanbieding wordt ook geen toezicht uitgeoefend door de AFM.

https://www.kennemerwind.nl/participaties-kennemerwind-2022


De Participaties Kennemerwind 2022 hebben een nominale waarde 
van € 500 per stuk. De participaties worden uitgegeven voor de 
algehele bedrijfsvoering van de coöperatie, waaronder de 
bestaande zonprojecten die door Kennemerwind zijn of worden 
gerealiseerd, te weten de zonnedaken Burgerbrug en Schagerbrug 
en het zonnepark Burgervlotbrug, alsmede voor verdere 
investeringen in ontwikkeling en realisatie van productie-installaties 
voor duurzame energie, met name in een nieuw zonnepark van 10 
ha, in samenwerking met de Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie 
U.A. (DUEC) uit Uitgeest. 
  
De participaties zi jn winstafhankeli jk, achtergesteld en 
risicodragend. Het is de intentie van Kennemerwind om jaarlijks 
rente en aflossing te betalen, zodat de inleg -zo mogelijk- na 
verloop van 10 hele boekjaren sinds de ontvangst zal zijn 
terugbetaald. 
  
Rente en terugbetaling worden gedekt door de inkomsten die 
Kennemerwind verwacht te ontvangen vanwege haar huidige 
investeringen in windparken en de zonprojecten Schagerbrug, 
Burgerbrug en Burgervlotbrug. 

Het rentepercentage is 4%. Het rentepercentage kan worden 
gewijzigd door de algemene vergadering (ALV) op voorstel van het 
Bestuur.  
Renteverlaging indien het voortbestaan van de coöperatie in het 
geding is. 
Renteverhoging mits het voortbestaan van de coöperatie niet in het 
geding is. 

  

Wie een participatie wil verwerven moet zich inschrijven. Dat kan 
vanaf 15 juni 2022 via de website: kennemerwind.nl/participaties-
kennemerwind-2022 
  
De emissiekosten bedragen 2% van het participatie-bedrag. 
  
Na verloop van de inschrijfperiode worden de beschikbare 
participaties over de inschrijvers verdeeld. Per e-mail ontvangen zij 
dan bericht van het aantal participaties dat is toegewezen. Daarbij 
wordt ook het bedrag vermeld dat moet worden betaald. 
Verkrijging van Participaties wordt schriftelijk bevestigd door de 
coöperatie, binnen 2 maanden na ontvangst van de inleg. 

  
De Participatievoorwaarden Kennemerwind 2022 (bijlage 1), zoals 
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2022, 
zijn van toepassing op de Participaties Kennemerwind 2022. 
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Projecten Kennemerwind 

De CWV Kennemerwind U.A.  

De Coöperatieve Windenergie Vereniging Kennemerwind U.A. 
ontwikkelt duurzame energieprojecten, met als doel om de 
opwekking van duurzame energie in de regio en daarbuiten te 
bevorderen en te stimuleren. Kennemerwind bestaat al sinds 1986 
en heeft tot nu diverse wind- en zonne-energieproject uitgevoerd in 
de regio Noord-Holland.  
  
De windprojecten zijn: één windturbine (‘de Monnik’) te Camperduin 
(december 1989), acht Lagerwey turbines langs het Noord-Hollands 
Kanaal (periode 1993 tot 1998), en vijf Vestas turbines in het project 
Burgervlotbrug (2009). Dit laatste project is een samenwerking 
(50/50) met ENECO. 
  
Via het Windcollectief Noord-Holland BV heeft Kennemerwind 
aandelen in het windproject Ferrum BV. Deze turbines staan op het 
terrein van TATA Steel, en zijn sinds een jaar operationeel. 
  
Sinds een aantal jaren werkt Kennemerwind aan zonne-projecten. 
Als eerste een zonne-energieproject op het dak van de manege te 
Waarland (2018), en vervolgens de zonnedaken te Burgerbrug en 
Schagerbrug (2020). Al deze projecten zijn gefinancierd uit het in de 
loop der jaren opgebouwde eigen vermogen van Kennemerwind en 
hebben een SDE+ subsidietoekenning voor 15 jaar. 

In 2020-2022 is het zonnepark Burgervlotbrug in eigen beheer 
gerealiseerd. Dit zonnepark, operationeel naar verwachting in juni 
2022, staat op grond waarvan Kennemerwind eigenaar is. Voor dit 
project is voor 15 jaar SDE+ subsidietoekenning verkregen. 
  

Onze nieuwe zonneprojecten 
  
Realisatie van drie zonnedaken te: Burgerbrug, Schagerbrug en het 
zonnepark onder het windpark Burgervlotbrug zijn initiatieven van 
de Coöperatie Windenergie Vereniging Kennemerwind U.A. Voor 
de daken is er een samenwerking met de eigenaren van de 
gebouwen waarop de zonnedaken liggen.  
Het bestuur van Kennemerwind is bij de voorbereiding en 
projectleiding ondersteund door de landelijke koepel Energie 
Samen en het bureau Uw-Stroom.  
Na oplevering van de projecten is het beheer hiervan overgenomen 
door Kennemerwind. 
  
Burgerparticipatie 
  
De Provincie Noord-Holland heeft de ontwikkeling van deze zonne-
projecten financieel ondersteund uit het fonds 
Duurzaamheidsinitiatieven Burgercollectieven Noord-Holland.  

Bekostiging van Kennemerwind 
  
De hiervoor genoemde wind- en zonprojecten voor opwekking van 
duurzame energie dragen allen bij aan het financieel resultaat van 
Kennemerwind.  
In bijlage 2 vindt U de financieel jaarverslagen 2020 en 2021. Deze 
verslagen geven inzicht in de inkomsten, winst en vermogenspositie 
van Kennemerwind. 



Zonnedaken 
  
Projectinformatie 
In totaal zijn 697 panelen bij Waarland (maart 2018) geplaatst en 
1414 panelen op drie daken te Burgerbrug en Schagerbrug 
geïnstalleerd einde 2020.  

De eigenaren van de gebouwen te Burgerbrug, Waarland en 
Schagerbrug hebben hun daken beschikbaar gesteld.  
De vergoeding hiervoor bedraagt € 2,- per paneel per jaar.  
Een en ander is geregeld door middel van notariële aktes voor recht 
van opstal met de dak-eigenaren. Na 25 jaren dient de zonne-
energie installatie te worden verwijderd op kosten van 
Kennemerwind. Hiervoor worden voorzieningen opgebouwd.  

Aantal panelen: 697 260 Wp Axitec Ac260P/156  
Oriëntatie: Zuid/Noord 59%/41%  
SDE+(2018): €0,11 /kWh  
Opbrengst ca. 156.000 kWh/jaar. In bedrijf sinds: 
maart 2018

Aantal panelen : 634 van Merk:; Jinko Solar 395Wp 
Oriëntatie: Zuid 
Opbrengst: ca. 250.000 kWh/jaar. In bedrijf sinds 
december 2020 
SDE+ (voorjaar 2019) €101/MWh

Aantal panelen: 780 Jinko Solar 385Wp 
Oriëntatie: Oost/West 49%/51% 
Opbrengst: ca 280.000 kWh/jaar. In bedrijf sinds 
november 2020 
SDE+ (voorjaar 2019) €101/MWh

Burgerbrug

Waarland

Schagerbrug (twee daken in één project)
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Aan de leden en overige belangstellenden wordt gevraagd te 
participeren, tegen een rente van 4% per jaar.  
Het rentepercentage kan worden gewijzigd door de algemene 
vergadering (ALV) op voorstel van het Bestuur.  
Renteverlaging indien het voortbestaan van de coöperatie in het 
geding is. 
Renteverhoging mits het voortbestaan van de coöperatie niet in het 
geding is. 

Investeringen 
De realisatie van de vier zonnedaken vergde een investering van ca. 
€ 430.000. Het zonnepark vergt een investering van ca. € 2.550.000. 
Het grootste deel daarvan betreft de aanleg van de zonnepanelen, 
onderconstructie, elektrische installaties, de aansluiting op het 
openbare elektriciteitsnet en parkbeveiliging. Verder zijn er kosten 
gemaakt voor: projectleiding en -begeleiding, aanvraag van de 
benodigde subsidie, medewerking eigenaren, vergunningen en om 
de financiering bij de bank te verkrijgen.  
Specificatie van de investeringen is in onderstaande tabel 1 
weergegeven. Hierbij zijn de bedragen voor het zonnepark nog 
ramingen. Om niet tot verrassingen te komen zijn deze ramingen 
enigszins conservatief ingeschat.  

• •• •• •• • ••• • • • • • • •• •• •• ••• • • • • • • • • • •• •• • • •• • •• •
• • • • •• • • • •• • •• • •• •• • • • • • • •• • • •• • • • •• •

•• • • ••• ••• •
•• ••• ••• ••• • • •• • • •• • • • •• •• • • •• • •
• • •• • • ••• •••• • •• • • •• • • •• • •• • • • •• • • •• • •
• • • • • • • • •••• • • • • •• • •• • •
• • •• •••• • •• •• • • • •• • •• • •
• •• •• •••• • • • •• •• •• • • •• •• • • • •• • • •• • •
• • • • • •••• • • • •• • •• • • • •• • •• • •
•• •• • •••• • • ••• ••• • • •• • • •• • • • •• •• • • •• • •

Participeren 
De zonnedak-projecten zijn gefinancierd vanuit het eigen vermogen 
van Kennemerwind. Daarnaast is voor het zonnepark Burgervlotbrug 
een hypothecaire lening (2,025 miljoen) afgesloten bij de RABO 
bank.  
Kennemerwind wil met uitgifte van de participaties haar vermogen 
aanvullen voor toekomstige projecten. Concreet betreft dit een 
investering in het 10 ha zonnepark Winterzon in Uitgeest, dat 
Kennemerwind in samenwerking (50/50) met coöperatie DUEC 
ontwikkelt. Er is een intentieovereenkomst getekend tussen DUEC 
en Kennemerwind om dit park gezamenlijk, in Energie Park Uitgeest 
EPU-BV, te ontwikkelen. De intentieovereenkomst is 3 maart 2022 in 
een ALV geaccordeerd. 
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Tabel 1. Investeringen in de zonne- installaties

Zonnepark Burgervlotbrug  

Projectinformatie 
Totaal 7480 panelen Jinko Solar 545Wp 
Oriëntatie: Zuid 
Opbrengst: ca. 3.570 MWh/jaar 
SDE+ (najaar 2019): € 87/MWh 
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Productie  
De Zon- en windinstallaties van Kennemerwind produceren 
duurzame energie. Deze zonne-energie wordt via een jaarcontract 
(PPA) verkocht aan de Energieleverancier  
om | nieuwe energie (zie kader). De productie is afhankelijk van de 
zoninstraling. Deze varieert gedurende dag en nacht, met de 
seizoenen en verschilt per jaar. Gerekend wordt met een 
stroomproductie waarvan het jaarlijks meer dan 90% zeker is dat die 
ook wordt gehaald. Voor alle zonne-installaties (daken en 
zonnepark) samen is de gemiddelde stroomproductie naar 
verwachting ruim 4.000 MWh per jaar. De gerealiseerde 
maandelijkse productiecijfers van de zonnedaken staan op de 
website van Kennemerwind. De productie van het zonnepark zal 
daar ook elke maand worden gepubliceerd. 
Het productievermogen van de zonnepanelen neemt in de loop van 
de tijd iets af. In de prognoses voor de opbrengst van de 
zonnedaken is daar rekening mee gehouden. 
  
Voor het windpark Burgervlotbrug (50% deelname KW) is tot sept 
2024 (tegen 6 ct/kWh) een leveringscontract (PPA) met Greenchoice 
afgesloten. 
  
De Lagerwey windturbines (park Zijpe 1 en ‘de Monnik’) produceren 
stroom die via een jaarcontract (PPA) wordt verkocht aan 
Energieleverancier om | nieuwe energie. 

Verkoop  
De geproduceerde stroom verkopen we tegen marktconforme 
prijzen aan om | nieuwe energie (www.samenom.nl).  
Naast de stroom zelf heeft ook de duurzame kwaliteit ervan enige 
waarde. Deze wordt gerealiseerd via het stelsel voor garanties van 
oorsprong (GvO’s). Dit draagt bij aan onze omzet, zij het in beperkte 
mate.  

om | nieuwe energie, de energieleverancier 
  
Kennemerwind is lid van de Coöperatie om | nieuwe energie. De deelnemers bij 
Kennemerwind kunnen stroom afnemen van om | nieuwe energie, waarmee de 
deelnemers min of meer hun eigen stroom afnemen.  
om | nieuwe energie levert alleen duurzame energie; niet grijs, maar 100% groen.  
Bij om | nieuwe energie krijg je energie van Hollandse zon en wind. Samen werken wij 
toe naar ons grote doel: heel Nederland op naar lokaal opgewekte nieuwe energie.  
Met inkoop van de opgewekte energie van onze zonproject is om | nieuwe energie in 
staat om nog meer duurzame energie te leveren. 

Stroomprijzen  
De winstgevendheid van de zon- en windprojecten is onder andere 
gerelateerd aan de stroomprijs. Deze komt tot stand op een 
geliberaliseerde markt. Door een toenemend aandeel duurzame 
stroom, is de stroomprijs grillig. Er zijn momenten waarop de 
stroomprijs negatief is, en het dus voordeliger kan zijn om geen 
stroom op het net in te voeden. Kennemerwind is daarop 
voorbereid en kan met een zogeheten ‘kill switch’ zonnedaken 
uitzetten als de situatie zich voordoet dat voortzetting van de 
productie meer kost dan oplevert.  



Subsidie  
Kennemerwind maakt gebruik van SDE+ subsidie. Gedurende de 
eerste 15 bedrijfsjaren van de zonne-installaties ontvangt 
Kennemerwind van de overheid (RVO) een bedrag per hoeveelheid 
geproduceerde duurzame stroom. 
Dit bedrag is mede afhankelijk van de stroomprijs.  

De overheid vult de inkomsten uit stroomverkoop aan tot:   
€ 0,110/kWh voor Waarland, € 0,101/kWh voor de 3 zonnedaken en 
tot € 0,087/kWh voor het zonnepark. Hoe lager de gemiddelde 
stroomprijs, hoe hoger de subsidie. Fluctuaties van de stroomprijs 
hebben daardoor minder invloed op de inkomsten. Dit werkt echter 
maar tot op zekere hoogte. Wanneer de gemiddelde stroomprijs 
lager wordt dan € 0,03 per kWh is het risico verder voor 
Kennemerwind. Als de stroomprijs lang onder dat niveau blijft is er 
kans dat de uit te betalen rente verlaagd wordt. Zoals op de dan 
eerstvolgende ALV wordt besproken en vastgelegd.  

Monitoring 
De werking van de windprojecten, zonnedaken en het zonnepark 
worden voortdurend gemonitord. Als er onregelmatigheden zijn in 
de stroomproductie wordt dat gesignaleerd en kunnen we 
maatregelen treffen om de productie weer op orde te krijgen. 
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Beheer en onderhoud   
Beheer van de duurzame energie projecten (assetmanagement) 
gebeurt vanuit Kennemerwind en het onderhoudswerk is uitbesteed 
aan externe bedrijven.  
De installaties zijn ondergebracht bij verzekeringmaatschappijen om 
risico’s van schade te dekken.  
De kosten hiervan zijn verwerkt in de jaarlijkse kosten, en daarmee 
in de rentabiliteit van de projecten.  
Voor het nieuwe Zonnepark Burgervlotbrug wordt een contract met 
een onderhoudsbedrijf afgesloten. 

  

Begrazing zonnepark door schapen 



Kosten en baten (eerste 15 jaren) 
  
Rentabiliteit nieuwe installaties 
De jaarlijkse kosten en baten van de zonne-installaties staan in 
onderstaande tabel 2 weergegeven.  
In de kolom van het Zonnepark Burgervlotbrug staat dat de 
bedragen ramingen zijn. Dat komt omdat de werkelijke kosten nu 
nog niet helemaal bekend zijn, De ramingen zijn wel gebaseerd op 
offertes en nog verwachte kosten. De ramingen zijn hier en daar 
conservatief ingeschat. Er is een opbrengst van € 121/MWh 
toegepast. Dit bedrag ontvangt Kennemerwind nu op basis van de 
bestaande contracten. De verwachting is dat deze opbrengst op dit 
niveau blijft. De genoemde SDE subsidiebedragen zijn een 
ondergrens van de opbrengsten.  

Kosten en baten na 15 jaar  
Het grootste deel van de omzet van de zonprojecten bestaat uit 
subsidie (SDE+). Hier kan gedurende de eerste 15 bedrijfsjaren 
aanspraak op worden gemaakt. Wanneer de subsidie eindigt 
verandert de omzet van de zonne-projecten. Deze is dan geheel 
afhankelijk van de verkoop van stroom en garanties van oorsprong 
(GvO’s). Het is de bedoeling dat tegen die tijd alle verplichtingen 
ingevolge de financiering van de zonnedaken zijn voldaan.  
De zonnedaken zullen naar huidige verwachting meer dan 25 jaren 
stroom kunnen blijven produceren. Via het recht van opstal is de 
huur van de daken voor deze periode geregeld. Na afloop moet de 
zonne-installatie worden verwijderd of is verlenging van de termijn 
van het recht van opstal mogelijk.  
Het zonnepark is gebouwd op eigen grond van Kennemerwind en 
de productie zal naar verwachting meer dan 25 jaar stroom blijven 
produceren. De omgevingsvergunning is verleend op basis van een 
nieuw bestemmingsplan met een onbepaalde tijdsduur. 

Kosten en baten (eerste 15 jaren) 
  
Rentabiliteit nieuwe installaties 
Naast de projecten van de zonnedaken en het zonnepark, heeft 
Kennemerwind tevens inkomsten van:  
•          Het windturbinepark Burgervlotbrug 
•          De turbines in windpark Zijpe I 
•          Onze deelname in het project Ferrum. 
  
De windturbines van het windpark Burgervlotbrug hebben nog een 
energiecontract met GreenChoice tot september 2024. Daarna zal 
een nieuw contract volgen op basis van de dan geldende 
energietarieven.  
De deelname in Burgervlotbrug Beheer BV levert jaarlijks 
dividenduitkering op.  
  
Onze deelname in Windcollectief BV en de daar uitstaande leningen 
zullen de komende jaren renderen en gedeeltelijk worden 
terugbetaald. 
  
De rentabiliteit van al deze projecten zijn zodanig dat daarmee 
aannemelijk wordt dat Kennemerwind in staat is gedurende de 
looptijd van de participaties de beloofde rente te kunnen betalen.  
De huidige vermogenspositie en de verlies- en winsten van de 
lopende projecten zijn te lezen in de financiële jaarcijfers van 
Kennemerwind 2020 en 2021 (bijlagen van dit document).  
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project 3 zonnedak-projecten Zonnepark BvB raming
2113 panelen op 4 daken 7.488 panelen

jaarlijkse 
opbrengsten 
kWh/jaar 686.000 3.571.776
€ /MWh € 121 € 121
Opbrengst € /jaar € 83.006 € 432.185

jaarlijkse kosten

onderhoud+adm. € 5.004 € 75.000
res. Inverters € 1.245
verzekering € 1.221 € 5.000
netwerkkosten € 352 € 1.000
meterkosten € 1.113 € 3.000
dakhuur € 4.670
Afdracht Koepel ES € 446 € 1.500
Totaal € 14.051 € 85.500

Resultaat per jaar € 68.955 € 346.685

Tabel 2. Rentabiliteit zonne-projecten In deze grafiek staat, voor de komende 10 jaren, het bedrag per jaar dat 
moet worden betaald voor aflossing van de Participaties en de Hypotheek. 
Hieruit blijkt dat deze kosten lager zijn dan de opbrengsten van de 
zonneprojecten in tabel 2. 

Terugbetaling Participaties en Hypotheek
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Participaties bij Kennemerwind

De participaties Kennemerwind 2022 kosten € 500 per stuk. Een 
inschrijver kan tot maximaal 60 participaties (€ 30.000) inschrijven. 
Inschrijving staat open voor leden van Kennemerwind en voor 
personen die tegelijk met de inschrijving het lidmaatschap 
aanvragen. Het lidmaatschap staat open voor meerderjarige 
natuurlijke personen en rechtspersonen. Participaties worden 
uitsluitend toegewezen aan leden van Kennemerwind.  
Bij elke participatie brengen we eenmalig een bedrag van  
€ 10,- per participatie van € 500 (2%) in rekening voor 
emissiekosten. 
  
Een participatie geeft recht op een rente van 4% per jaar, te rekenen 
vanaf de startdatum. De startdatum wordt schriftelijk bevestigd en 
ligt niet later dan 31 dagen na de dag waarop de inleg uiterlijk moet 
zijn ontvangen. Betaling van rente is een uitkering van winst.  
  
Kennemerwind is niet verplicht om de inleg terug te betalen. 
Kennemerwind is echter wel voornemens om dat te doen, en wel in 
de loop van 10 hele boekjaren sinds de ontvangst. Het boekjaar 
waarin de inleg ontvangen is wordt daarbij niet meegeteld. 
Terugbetaling geschiedt in de vorm van jaarlijkse uitkering van 
winst. Betaling van rente heeft daarbij echter voorrang op 
terugbetaling. Als de inleg na verloop van de 10 hele boekjaren nog 
niet geheel is terugbetaald, moet de beschikbare winst van de 
coöperatie geheel worden aangewend voor uitkering van rente en 
terugbetaling van de inleg. 

Risicodragend vermogen  
De opbrengst van de participaties wordt gebruikt voor de algehele 
bedrijfsvoering van Kennemerwind en voor verdere investeringen in 
ontwikkeling en realisatie van productie-installaties voor duurzame 
energie. In concreto gaat het om de ontwikkeling van zonnepark 
Winterzon, een samenwerking met Duurzaam Uitgeest Energie 
Coöperatie U.A. (DUEC).  
  
De participaties zi jn winstafhankeli jk, r isicodragend en 
achtergesteld. Elke opeisbare geldvordering ingevolge de 
participaties heeft een lagere rang dan de opeisbare 
geldvordering(en) van de verstrekker(s) van vreemd vermogen aan 
Kennemerwind. Dit betreft met name de bestaande hypothecaire 
lening van de RABO bank. Bij eventuele toekomstige leningen zal 
ook sprake van achterstelling zijn.  
  
Het bestuur is bevoegd om uitkering van rente en terugbetaling uit 
t e s te l l en a l s deze u i t ke r i ng onve ren igbaa r i s me t 
financieringsvoorwaarden waar Kennemerwind aan gebonden is.  
Het bestuur is ook bevoegd tot uitstel als het voorziet dat de 
coöperatie haar opeisbare schulden niet meer kan betalen. 

De algemene vergadering is bevoegd om het rentepercentage te 
wijzigen. De rente kan worden verlaagd als het voortbestaan van de 
coöperatie in het geding is. De rente kan worden verhoogd als het 
voortbestaan van de coöperatie niet in het geding is. De algemene 
vergadering neemt een besluit over wijziging van de rente op basis 
van een voorstel van het Bestuur van Kennemerwind. 

INFORMATIEDOCUMENT KENNEMERWIND 2022



Econobis 
Voor de administratie van de participaties en de inschrijving ervoor 
maakt Kennemerwind gebruik van de faciliteit Econobis.  
Econobis is onderdeel van Energie Samen.  
Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging van 
energiecoöperaties en -verenigingen en andere duurzame energie 
communities van burgers, boeren en/of lokale bedrijven. 
Kennemerwind gebruikt Econobis al enkele jaren voor de 
ledenadministratie en mailings naar de leden. 

Participatievoorwaarden 
De Algemene Ledenvergadering van Kennemerwind heeft op 21 
mei 2022 de Participatievoorwaarden Kennemerwind 2022 
vastgesteld (bijlage 1). Deze bepalen de rechten en plichten 
ingevolge de participaties, alsmede de inschrijving, toekenning en 
verkrijging ervan. Ook regelen ze hoe en aan wie de participaties 
kunnen worden overgedragen.  

Verdeling van participaties 
Na inschrijving worden de beschikbare participaties verdeeld over 
de inschrijvers die voor toewijzing in aanmerking komen. Er wordt 
dus niet uitgegaan van wie-het-eerst-komt-die-het-eerst-maalt. Alle 
geldige inschrijvingen worden in principe in aanmerking genomen 
en de beschikbare participaties worden ‘baksteengewijs’ toegekend, 
zoals beschreven in artikel 5 van de participatievoorwaarden. 

De inleg hoeft pas te worden voldaan nadat de participaties zijn 
toegewezen. Bij die toewijzing wordt aangegeven wanneer de inleg 
(+ emissiekosten) uiterlijk moet zijn ontvangen. 

Inschrijving voor participaties 
Inschrijving voor participaties geschiedt via de website: 
www.kennemerwind.nl. Leden van Kennemerwind kunnen vanaf 
deze website inloggen met hun gebruiksnaam en wachtwoord in het 
klantenportaal van Econobis. Leden die (nog) geen account hebben 
in Econobis maken eerst een nieuw account aan.  

Inschrijvers die nog geen lid zijn van Kennemerwind dienen bij de 
inschrijving zich als lid aan te melden en een account aan te maken 
in Econobis. Dit zal in de inschrijfprocedure worden gefaciliteerd. 

Totstandkoming van de overeenkomst 
Door inschrijving voor één of meer participaties komt een 
overeenkomst tot stand tussen de inschrijver en Kennemerwind, 
waarvan de bijgevoegde participatievoorwaarden integraal deel 
uitmaken.  
Bij inschrijving hoeft nog niet te worden betaald. Het betaalverzoek 
volgt later, nadat de participaties aan de inschrijvers zijn 
toegewezen. 

Herroeping 
Gedurende 14 dagen na inschrijving kan deze worden herroepen. 
De participatieovereenkomst wordt dan ontbonden.
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Verificatie 
Een inschrijver kan alleen voor zichzelf inschrijven. Rechtspersonen 
worden ingeschreven door hun gemachtigde of vertegenwoordiger. 
Zij worden bovendien verzocht om een recent uittreksel van hun 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel te verstrekken, waaruit de 
bevoegdheid van de vertegenwoordiger blijkt. 
  
De inleg moet worden voldaan vanaf een bankrekening op naam 
van de inschrijver. Kennemerwind kan een inschrijving te allen tijde 
weigeren. Ook kan zij afzien van toewijzing van participaties.  

Proces na inschrijving 
De inschrijving wordt direct per e-mail bevestigd. Daarbij ontvangt 
de inschrijver een pdf met zijn inschrijfgegevens. Na eindiging van 
de inschrijfperiode worden de beschikbare participaties verdeeld 
over de geldige inschrijvingen. Dit gebeurt ‘baksteengewijs’, zoals 
vastgelegd in artikel 5 van de participatievoorwaarden. 

Een inschrijver krijgt maximaal het aantal participaties toegewezen 
van zijn inschrijving. Mogelijk krijgt hij echter minder participaties 
toegewezen. Dat is met name het geval wanneer het beschikbare 
aantal participaties ontoereikend is om alle geldige inschrijvingen te 
bedienen. 

Toewijzing en betaling 
De toewijzing van participaties wordt per e-mail aan de inschrijver 
bekend gemaakt. Daarbij wordt hij verzocht de bijbehorende inleg 
(vermeerderd met emissiekosten) te voldoen. Ook wordt de datum 
vermeld waarop de inleg uiterlijk moet zijn ontvangen. 

Verkrijging van participaties 
Een participatie wordt verkregen indien Kennemerwind de 
ontvangen inleg aanvaardt. Als Kennemerwind dat niet doet stort zij 
de inleg terug naar de bankrekening van herkomst.  
De verkrijging van een of meer participaties wordt schriftelijk 
bevestigd door Kennemerwind binnen 2 maanden na ontvangst van 
de inleg en onder vermelding van de startdatum (art. 6 lid 4 van de 
participatievoorwaarden) 
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Gegevensverwerking met Econobis 
Kennemerwind maakt gebruik van Econobis voor administratie van 
de participaties. Alle houders van participaties kunnen hierin de 
gegevens over hun participaties inzien en hun persoonlijke 
gegevens zelf beheren. 

Adresgegevens  
De berichtgeving inzake de participaties geschiedt in beginsel per 
e-mail. Het is daarom van belang dat Kennemerwind altijd over een 
actueel e-mailadres beschikt. Elke houder is dan ook verplicht om te 
controleren of zijn in Econobis opgenomen gegevens compleet en 
juist zijn. Onjuistheden moet hij/zij corrigeren en eventuele 
wijzigingen moeten altijd worden opgegeven. Eén en ander staat 
beschreven in artikel 14 van de participatievoorwaarden. 

Gemeenschap 
Participaties kunnen gaan behoren tot een gemeenschap. Dat is 
bijvoorbeeld het geval wanneer de houder gehuwd is of overlijdt. 
Het kan dan zijn dat de onderhavige participaties op zeker moment 
moeten worden verdeeld, bijvoorbeeld in het kader van een 
echtscheiding of verdeling van een nalatenschap.  
Kennemerwind verleent hieraan desgevraagd medewerking, zoals 
omschreven in de participatievoorwaarden.  

Kennemerwind is bevoegd om aan die medewerking redelijke 
voorwaarden te verbinden, zoals overlegging van passende 
bewijsstukken. Ze is bovendien bevoegd om elke handeling met 
betrekking tot de onderhavige participaties op te schorten, totdat 
aan die voorwaarden is voldaan. Voor haar medewerking kan zij 
redelijke kosten in rekening brengen. Een bedrag van € 25,- per 
transactie wordt daarbij als redelijk geacht. Indien de werkelijke 
uitvoeringskosten hoger zijn kunnen die hogere kosten in rekening 
worden gebracht. 
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Het aanschaffen van participaties is niet zonder risico. Er kunnen zich 
omstandigheden voordoen waardoor Kennemerwind niet in staat is 
(geheel of gedeeltelijk) aan haar verplichtingen te voldoen. Zo 
kunnen er tegenvallers zijn gedurende de exploitatie-fase.  
  
De belangrijkste risico’s worden hieronder genoemd. 

Bouwrisico 
De zonnedak projecten zijn reeds gebouwd en in bedrijf. Het 
zonnepark is nagenoeg gereed en bevindt zich in de opstartfase.  
  
Productie en omzet 
De productie en omzet zijn afhankelijk van de zoninstraling en de 
marktprijs voor duurzame stroom. De kans bestaat dat de verwachte 
opbrengst van de opwek-installaties niet wordt gerealiseerd, of er 
zijn tegenvallende marktprijzen. De bodem voor de energieprijzen 
zijn de SDE+ subsidies.  

Dakreparaties: 
Er kan sprake zijn van benodigd, vooraf niet voorzien dak 
onderhoud of dakschade of lekkages, waarvoor het nodig is dat de 
installatie gedeeltelijk of geheel moet worden verwijderd of 
verplaatst. Al deze gevallen zijn ondervangen in de vestiging van 
het Recht van Opstal. Hoewel niet volledig uitgesloten kan worden 
dat er in enige mate voor Kennemerwind kosten aan deze 
veranderingen verbonden zijn.  

Vier risico’s

Naleving subsidievoorwaarden 
De omzet van Kennemerwind bestaat voor een deel uit subsidie 
(SDE+) bij lage marktprijzen. Om aanspraak te maken op die 
subsidie moet aan de subsidievoorwaarden worden voldaan. Indien 
Kennemerwind hierin nalatig is, kan dat betekenen dat de subsidie 
alsnog niet wordt verkregen, en dat verkregen subsidie wordt 
teruggevorderd.  
Het eerste bedrijfsjaar loopt de ontvangst van de SDE+ gelden 
zonder problemen. Ook de oudere windprojecten hebben 
beschikking gehad over subsidiegelden en ook probleemloos 
ontvangen.  
  
Voor de ontwikkeling van de projecten is in totaal € 30.000 
Provinciale subsidie ontvangen. Eén van de voorwaarden is dat er 
financiële participatie door leden en inwoners mogelijk is. 
Met de uitgifte van deze participaties is voldaan aan de 
voorwaarden van de provincie. 
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Afgeven garanties 
De zonnedaken Burgerbrug en Schagerbrug en het zonnepark 
maken gebruik van panelen van Jinko Solar. De fabrikant geeft een 
product-garantie op de panelen van tien jaar. Fabrikant garandeert 
bovendien dat de panelen gedurende vijfentwintig jaar voldoende 
blijven presteren.  
Bovendien worden de panelen één jaar na oplevering, althans voor 
verstrijken van de installateursgarantie, nog eens aan een grondig 
onderzoek onderworpen.  
  
De zonnedaken en zonnepark worden beheerd door Kennemerwind 
en onderhouden door professionele partijen. Ook deze geven 
garanties af met betrekking tot het functioneren van de zonne-
installaties.  
  
De garanties van de installateur, de beheerder en de fabrikant 
geven een grote mate van zekerheid. Het kan echter gebeuren dat 
de installateur, de beheerder of de fabrikant failliet gaat. In dat 
geval zijn de garanties mogelijk niet te effectueren. Dit risico wordt 
zoveel mogelijk afgedekt door een verzekering.  
  
Kennemerwind heeft zich verzekerd tegen diefstal en beschadiging 
van de zonnedaken. Veel risico’s, waaronder brandschade, zijn 
daarmee gedekt. Niet alle risico’s zijn echter verzekerbaar. Orkanen 
en grote overstromingen vallen bijvoorbeeld buiten de polis. Indien 
een van de zonnedaken getroffen wordt door onheil dat buiten de 
polis valt, bestaat de kans dat Kennemerwind haar verplichtingen 
niet kan nakomen, en u geen rente ontvangt en u uw inleg niet krijgt 
terugbetaald. 

Garanties en onzekerheden

Gevolgschade en aansprakelijkheid: 
Zoals hierboven beschreven, maar ook anderszins zoals in geval 
van schade aan gebouwen van de dakeigenaar als gevolg van 
bijvoorbeeld onderhoud (voor zover niet door installateur 
veroorzaakt). Dekking: gevolgschade is gedekt met de 
aansprakelijkheidsverzekering van Kennemerwind. 
  
Verzekeringen 
Alle installaties (zon) zijn verzekerd voor schade aan de 
installaties (breuk, brand e.d.).  
Voor de zonneprojecten is ook het productieverlies door schade 
aan de objecten verzekerd tot een maximum van de 
jaarproductie op basis van de SDE vergoeding. 
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Ontmanteling 
Tegen het einde van het Recht van Opstal moeten de zonnedaken 
worden ontmanteld, of de dakeigenaar neemt het zonnedak over, of 
het opstalrecht wordt verlengd. De kosten hiervan worden gedekt 
uit de stroomopbrengst. Daartoe worden voorzieningen 
opgebouwd.  
Voorzieningen voor zowel de daken zijn in de jaarlijkse kosten 
opgenomen. 
  
Geen zekerheden 
De participanten hebben geen bijzondere rechten, zoals pand of 
hypotheek, op basis waarvan zij zich bij voorrang kunnen verhalen 
op bezittingen van Kennemerwind. Aan de Rabobank is 
daarentegen wel hypotheekrecht verleent op de grond bij 
Burgervlotbrug die Kennemerwind in eigendom heeft. Voorts heeft 
Rabobank pandrecht op alle roerende zaken en vorderingen van 
Kennemerwind. Indien Kennemerwind haar verplichtingen jegens de 
Rabobank niet nakomt bestaat de kans dat deze bezittingen van 
Kennemerwind verkoopt,. Daarmee zou het vermogen van 
Kennemerwind om de participaties terug te betalen en de rente uit 
te keren worden geschaad. 

  

Achterstelling 
De participaties zijn achtergesteld. Elke opeisbare geldvordering 
ingevolge de Participaties heeft een lagere rang dan de opeisbare 
geldvordering(en) van de verstrekker(s) van vreemd vermogen aan 
de coöperatie. 
  
Bij elke betaling zal Kennemerwind moeten toetsen of deze is 
geoorloofd, gelet op de voorwaarden die huidige en toekomstige 
verstrekkers van vreemd vermogen hebben bedongen. Zolang aan 
die voorwaarden niet is voldaan, kan de participant geen enkele 
betaling van Kennemerwind tegemoet zien.
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: 
Participatievoorwaarden Kennemerwind 2022, vastgesteld op 21 mei 
2022 
  
Bijlage 2: 
Financieel jaarverslagen 2020 en 2021 

Contactgegevens  
Coöp Windenergie Vereniging Kennemerwind U.A.  
Stationsplein 99, unit 289 
1703 WE Heerhugowaard 
Tel: 072-8884404 
e-mail: info@kennemerwind.nl  
  
  
Bestuur CWV Kennemerwind U.A.. 
·       André van der Leij voorzitter 
·       Frans Wetsteyn penningmeester 
·       Peter Oudhuis lid bestuur 
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