
Duurzaam doen we samen 
Zon- en windenergie met coöperaties



Duurzame ambities 
Als energiecoöperatie wil je aan de slag met een 
eigen wind- of zonnepark. Een mooie ambitie, maar de 
uitwerking vraagt specialistische kennis, technische 
kunde en draagvlak. Welke stappen zet je eerst, hoe 
ontwerp je een efficiënt park en wat zijn de risico’s en 
wat de kosten? Er komt aardig wat bij kijken voordat de 
molen draait en de zon haar energie deelt. Daar helpen 
we graag bij!

Dit zijn wij
Statkraft is ervan overtuigd dat duurzame energie de 
toekomst heeft. Al ruim 125 jaar werken we aan een 
schonere wereld waarin alle energie wordt opgewekt uit 
duurzame bronnen, zoals zon en wind. Een ambitieus 
doel, dat we alleen samen met anderen kunnen bereiken. 
Daarom werken we graag met coöperaties, want 
duurzaam doen we samen!

Onze werkwijze
Als ontwikkelaar van wind- en zonneparken hebben wij 
de technische kennis en ruime ervaring om efficiënte 
projecten te realiseren. Kwaliteit staat daarbij voor 
ons voorop, net als luisteren naar de ambities van 
anderen. Dat betekent dat de parken moeten passen 
in hun omgeving, aan moeten sluiten bij de behoefte 
van omwonenden en samen met de omgeving worden 
ontwikkeld. Bovendien hebben we oog voor de natuur 
en combineren we onze zonneparken met de aanleg 
van permanente natuur en bijvoorbeeld een ecologische 
verbindingszone om de biodiversiteit te stimuleren.  
Ook besteden we aandacht aan het verminderen van  
de negatieve effecten op fauna.

In 5 stappen naar 
een succesvol project

Waar kunnen wij bij helpen

• Afstemmen van de ambities op de haalbaarheid

• Ondersteuning bij informatiebijeenkomsten

• Technische ontwerpen en projectuitwerking

• Voorfinanciering onderzoeken 

• Vergunningsprocedure 

• Juridisch advies bij contracten met grondeigenaren

• Uitvoering en toezicht op de bouw

• Beheer en onderhoud 

• Afname van elektriciteit

Duurzaam

Doen

Durven

Denken

Dromen

Samen genieten van de opbrengst

Aan de slag! Slimme uitvoering  
van de plannen, monitoring en 
bijsturen waar nodig

Heldere afspraken maken over 
kosten, baten en de risico’s

Bepalen van de randvoorwaarden, het 
technisch ontwerp, de capaciteit en 
de planning

Gezamenlijke ambities  
en wensen formuleren
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Gedeeld ondernemerschap 
De natuur en toekomstige generaties profiteren van schone 
energie uit hernieuwbare bronnen. Maar ook nu al leveren 
wind- en zonne-energie veel voordelen op. Die delen we graag, 
want de zon schijnt voor iedereen! Waar iedereen het heeft 
over 50/50, geloven wij in 70/70! Wij hebben de technische 
expertise en ontwikkelkracht en kunnen als organisatie het 
financiële risico dragen, terwijl coöperaties de verbinding  
met de gemeenschap en kennis van de omgeving hebben. 
Dus samen zijn we sterker. 

Volle kracht vooruit!
De opgave voor een duurzame toekomst is enorm. Daarom 
gaan we het liefst vandaag nog aan de slag. Een ambitieus 
avontuur met een zeker resultaat. Doe je mee?

Graag komen we in contact met coöperaties om gezamenlijk 
plannen te maken én uit te voeren, wensen te inventariseren 
en dromen te delen. We vullen jullie kwaliteiten op het gebied 
van draagvlak en lokale kennis aan met technische expertise 
en ervaring in projectontwikkling én de bouw. Je kunt ons 
bereiken voor vragen en voorstellen. We horen je graag!

Rob Smit
Manager windteam
+31 (0) 6 11346332 
rob.smit@statkraft.com

Willemien van den Hoogen
Ontwikkelaar zonneparken
+31 (0) 6 50690315 
willemien.van.den.hoogen@statkraft.com

Statkraft is lid van Holland Solar en de NWEA. Wij hebben de gedragscodes Zon 
op Land en Wind op Land ondertekend en zijn trots op onze lange geschiedenis in 
hernieuwbare energie. Meer informatie over ons is te vinden op www.statkraft.nl. 

“ Onze coöperatie zet zich fanatiek in voor 
groene energie. Samen met Statkraft 
onderzoeken we de mogelijkheden voor 
een zonnepark van ongeveer 30 hectare in 
Apeldoorn. Het is onze gedeelde ambitie dat 
het zonnepark uiteindelijk voor minimaal 50% 
eigendom is van onze coöperatie.” 
 
Michael Boddeke – directeur Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn
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