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Notitie bestemming extra winst REIJE windpark Koningspleij  

Aanleiding  

Door de hoge elektriciteitsprijzen zijn ook de inkomsten voor het windpark Koningspleij veel hoger 
dan waarmee in de business case rekening was gehouden. Dat is goed nieuws voor de 
certificaathouders die hierdoor hun rendement op hun inleg enorm zien stijgen. Het gaat hierbij om 
een uitzonderlijke situatie die niemand heeft kunnen voorzien toen destijds het 
participatiereglement is opgesteld.  

Maar ook voor REIJE zelf betekent dit dat een deel van het hogere rendement boven 4% als dividend 
beschikbaar komt voor het duurzaamheidsfonds. De vraag aan de leden is nu wat hiervoor (of voor 
een gedeelte) een goede bestemming is.  

Enkele mogelijkheden en overwegingen  

Het hierboven genoemde extra dividend komt naar verwachting over enkele maanden beschikbaar. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om dit in te zetten of oormerken:  

Opties op niveau van de coöperatie  

• Gebruiken om het ledenkapitaal te versterken en in te zetten voor de aanloopkosten van 
nieuwe duurzame projecten (REIJE duurzaamheidsfonds)  

• Inzetten om een woningbouwcorporatie te helpen om voor hun huurders zonnepanelen te 
plaatsen en daarmee de energierekening van hen te verlagen.  

• Een individuele fiscaal aftrekbare bijdrage te leveren aan de Energiebank of de Stichting 
Leergeld om zo de minder bedeelde huishoudens te helpen energie of kosten te besparen. 
Of aan een instelling met vergelijkbare doelen.  

• Een ander, nader te bepalen initiatief te steunen dat zich bezighoudt met duurzaamheid of 
energie-armoede, indien mogelijk.  

Dit zijn enkele voorbeelden. We stellen voor dat een groepje leden het bovenstaande verder 
onderzoekt, enkele criteria vaststelt (bijvoorbeeld administratieve uitvoerbaarheid, fiscale 
consequenties) en met een voorstel op de eerste ALV in 2023 komt.  

Individuele optie  

Daarnaast kunnen de certificaathouders nadenken of zij het gehele dividend willen ontvangen, of 
wellicht een deel bij REIJE laten tbv een bovengenoemd doel.  

Vraag aan leden  

• Vinden de leden bovengenoemde opties voor de inzet van het onverwachte extra dividend 
een goede weg om te verkennen?  

• Welke van de leden willen zich in een groepje hier verder over buigen en een voorstel 
uitwerken voor de eerste ALV van 2023?  
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