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Green Deal van de Windcentrale met de Rijksoverheid

Ondergetekenden:
1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van 

Infrastructuur en Milieu,  
ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te 
noemen: Rijksoverheid;

2. De Nederlandse Energie Coöperatie U.A., handelend onder de naam en hierna te noemen  
‘de Windcentrale’, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Niels Korthals Altes.

Hierna tezamen ook genoemd: Partijen;

Hebben gezamenlijk het volgende vastgesteld:
Het kabinet beoogt een Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan verduurzaming van de 
maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en maatschappij. Doel van de 
Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan.
1. Partijen zien publiekprivate samenwerking als de beste manier om verduurzaming van 

onze economie te versnellen en hier ook economisch van te profiteren. Deze unieke 
gezamenlijke aanpak is in Nederland op andere terreinen zeer succesvol en de Green Deal zal 
hierop voortbouwen. Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn onmisbaar om deze 
verduurzaming mogelijk te maken.

2. Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, 
innovaties ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen worden benut. In 
de praktijk loopt de maatschappij tegen belemmeringen aan die in de weg staan aan initiatieven 
die leiden tot een verdere verduurzaming.

3. In de Green Deal willen partijen concrete afspraken maken die deze belemmeringen wegnemen, 
zodat de initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan krijgen. Initiatieven 
kunnen betrekking hebben op (decentrale opwekking van) energie, energiebesparing, schaarse 
grondstoffen, water en mobiliteit. Deze initiatieven kunnen vervolgens ook als voorbeeldfunctie 
dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in beweging zetten.

4. De voor de Green Deal geïnventariseerde projecten van initiatiefnemers zijn door het wegnemen 
van de beschreven belemmeringen potentieel succesvol, kunnen op korte termijn resultaten 
opleveren en kunnen uitmonden in nieuwe economische activiteiten of kostenbesparingen op 
korte of langere termijn voor het bedrijfsleven. De resultaten van een Green Deal kunnen daarna 
toepasselijk zijn op andere, vergelijkbare projecten, waardoor de reikwijdte van de Green Deal 
kan worden vergroot zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de rijksoverheid tegenover 
staat.

Partijen beogen gezamenlijk te komen tot realisering van het volgende  
Green Deal initiatief

Green Deal initiatief
Het initiatief behelst een proefproject met betrekking tot ‘co-ownership’ bij de realisatie van een windpark.
Het betreft de opschaling van Windpark Battenoert (12 MW) in Nieuwe-Tonge waarbij in het kader van de 
proef een deel (5%) van het park in eigendom komt van  omwonenden en andere geïnteresseerden. Hiertoe 
zal het unieke ‘co-ownership’ model van de Windcentrale worden ingezet waarbij burgers in collectief 
verband investeren in de windturbine en vervolgens gedurende de levensduur van het windpark stroom 
opwekken voor eigen verbruik. Het opwekken van elektriciteit voor eigen verbruik is op dit moment 
beperkt tot burgers die dit doen met een eigen installatie op/rond hun eigen huis (bijvoorbeeld door 
installatie van zonnepanelen).
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De financiële voordelen komen met het model van de Windcentrale volledig ten goede aan de burger-
eigenaren. Hierdoor zal deze vergaande (verst gaande) vorm van burgerparticipatie naar verwachting 
resulteren in toegenomen draagvlak bij omwonenden en andere betrokkenen. Het doel van de 
Windcentrale is om op deze wijze de transitie naar duurzame energiebronnen in Nederland in het 
algemeen, en windenergie in het bijzonder te versnellen. 
Met dit proefproject wil de Windcentrale bewijzen dat het model werkt (in juridische, organisatorische & 
technische zin) en dat burgers - wanneer ze de kans krijgen - bereid zijn om te investeren in hun eigen 
duurzame energievoorziening. Wanneer succesvol, dan kan dit ‘co-ownership’ model breder worden 
toegepast door windcoöperaties, projectontwikkelaars, gemeenten, agrariërs en andere initiatiefnemers 
van windprojecten (bijvoorbeeld groepen van burgers).
De Windcentrale wordt financieel gesteund door Stichting Doen (dochter Nationale Postcode Loterij) en 
werkt voor realisatie van het proefproject van Windpark Battenoert nauw samen met Coöperatie Deltawind 
U.A. (initiator van het windpark).

Tegenprestatie Rijksoverheid
De Rijksoverheid heeft belang bij vergroten van draagvlak voor windturbines op land en ziet in het 
innovatieve ‘co-ownership’ model van de Windcentrale een interessante manier om dit draagvlak te 
vergroten. De Rijksoverheid ondersteunt de ontwikkeling van dit concept. De focus ligt daarbij op het 
zoeken naar een werkbare systematiek om op afstand opgewekte elektriciteit te verrekenen met het 
verbruik van de eigenaren. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om saldering in fiscale zin maar enkel om een 
technisch, juridisch en organisatorische oplossing om de zelf opgewekte stroom bij de eigenaren te doen 
belanden.

Concreet betekent dit:
 - Het inzetten van haar kennis en netwerk ten behoeve van inhoudelijke vraagstukken en de 

voortgang van het project. Onder dit netwerk vallen onder andere partijen als de NMA, Tennet, 
Alliander, en mogelijk diverse Ministeries. Ook de federatie E-Decentraal kan hierin een rol 
spelen.

 - Indien noodzakelijk en mogelijk het (tijdelijk) wegnemen van juridische belemmeringen; 
bijvoorbeeld via de Crisis en Herstelwet.

 - Communicatie van de opzet en voordelen van dit model richting lagere overheden en externe 
partijen.

Nadere afspraken
Partijen spreken de intentie uit initiatief en tegenprestatie ten uitvoer te brengen. 

Partijen zullen elkaar onverwijld inlichten indien bij de uitvoering blijkt dat er zich omstandigheden 
voordoen die het realiseren van het Green Deal initiatief in de weg kunnen staan. Alsdan zullen partijen 
nader overleggen over de verdere invulling van het Green Deal initiatief.
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Slotbepalingen

Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en geldt voor de periode 2011 
tot 2015. Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen. 
 Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.
Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, waardoor andere 
partijen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals zodat navolging van deze Deals kan worden 
bevorderd.

Getekend te ’s-Gravenhage op

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Drs. M.J.M. Verhagen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
J.J. Atsma

Namens de Nederlandse Energie Coöperatie U.A.
Drs. N. Korthals Altes


