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Voor u ligt de kwartaalrapportage van het Groenfonds Regionaal 
Duurzaam. In deze rapportage vindt u een overzicht van de resultaten  
en ontwikkelingen van het fonds in de periode van 1 oktober tot en met  
31 december.

De koers van Groenfonds Regionaal Duurzaam heeft het afgelopen kwartaal helaas een daling gekend 
door de afwaardering van een project. Wij lichten de koersontwikkelingen van het Groenfonds Regionaal 
Duurzaam in deze kwartaalupdate graag aan u toe.

Inleiding

Kerncijfers

Datum Intrinsieke waardes1 Uitgekeerd dividend

31 Oktober 2021 € 992,98 € 0,00

30 November 2021 € 994,94 € 0,00

31 December 2021 € 1.000,99 € 0,00

Rendementen

Gemiddeld fondsrendement² 5 jaar + 2,78%

Fondsrendement³ 12 maanden + 1,43%

Uitkeringen afgelopen 12 maanden € 33,- per participatie

1.    De intrinsieke waarde van een participatie is de totale waarde van het fonds (bezittingen minus schulden) gedeeld door het aantal uitstaande 
participaties. De waardering van bezittingen en schulden wordt in opdracht van de beheerder jaarlijks getoetst door een onafhankelijke derde 
partij.

2.   Het gemiddeld fondsrendement wordt bepaald over een periode van 5 jaar in het verleden. Indien een fonds nog geen 5 jaar historie heeft 
wordt de er gerekend vanaf de startdatum van het fonds.

3.  Fondsrendement is gebaseerd op het nettoresultaat. Hierin zijn lopende fondskosten en eventuele uitkeringen verrekend.

Intrinsieke waarde en omvang fonds afgelopen 12 maanden1                    
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Beleggingen  
Groenfonds Regionaal Duurzaam

Project totaal Deel Meewind
Project Techniek Status Finan-

ciering
Deel-
neming

CO2- 
reductie 
(Ton/jaar)

Equiva- 
lent huis-
houdens

CO2- 
reductie 
(Ton/jaar)

Equiva- 
lent huis-
houdens

Aardwarmte Vierpolders Geothermie Exploitatie x  18764 4938 2.149 566

Aardwarmte Vogelaer Geothermie Exploitatie x  14329 3771 433 114

Ammerlaan Geothermie Exploitatie x  40275 10599 3.182 837

Duurzaam Voorne1 Geothermie Bouw x x     

ECW Geo Andijk Geothermie Exploitatie x  40937 10773 3.897 1.026

ECW Geoholding Geothermie Exploitatie x  60879 16021 24.243 6.380

GeoPower Holding Geothermie Exploitatie x  19560 5147 1.327 349

Wayland Energy 
Bergschenhoek B.V. Geothermie Exploitatie x  26687 7023 2.669 702

BioGast Amsterdam Groen Gas Exploitatie x  314 83 63 17

Groen Gas Almere B.V. Groen Gas Exploitatie x x 6593 1735 1.319 347

Groengas Bollenstreek B.V.2 Groen Gas Exploitatie x    

Groengas Hoogezand Groen Gas Exploitatie x  7575 1993 1.307 344

OrangeGas B.V.2 Groen Gas Exploitatie x x     

OrangeGas Projects Groen Gas Exploitatie x x 1773 466 355 93

Waterstofmolen 
Wieringermeer B.V. Wind Onshore Exploitatie x x 8340 2195 1.251 329

Windpark Streepland1 Wind Onshore Bouw  x     

Windturbine Coevorden Wind Onshore Exploitatie  x 6394 1683 256 67

Econic Holding & Projecten WKO Exploitatie x x 156 41 156 41

Groendus Holding B.V. ZonPV Exploitatie  x 60.743 15.985 7.954 2.093

Karakter Energie Terra B.V. ZonPV Bouw x

Obton GreenIPP 2 C.V. ZonPV Exploitatie x  689 181 15 4

Rooftop Energy Zon 21 B.V. ZonPV Exploitatie x  13.639 3.589 1.234 325

Rooftop Energy Zon 22 B.V. zonPV Exploitatie x  12.331 3.245 1.110 292

Sunrock (alle projecten) zonPV Exploitatie x  98.046 25.801 14.707 3.870

Wocozon Nederland B.V. ZonPV Exploitatie x  9.817 2.583 1.472 387

Zon op Bavelse Berg B.V. zonPV Exploitatie x  16235 4272 812 214

Zonnepark 't Goy B.V. zonPV Afgelost x  

Zonnepark Californie1 ZonPV Bouw x      

Zonnepark IJsselmeerdijk zonPV Exploitatie x  4559 1200 228 60

Zonnepark Mosselbanken 
Terneuzen B.V.1 ZonPV Afgelost x      

Energieconcurrent B.V. Energie Levering Exploitatie  x     

1. In aanbouw   2. Ontbrekende of ongeschikte data.  407050 107118 60648 15960
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Spreiding portfolio  
Groenfonds Regionaal Duurzaam

Onderverdeling  
naar sector (%)
•  Geothermie

• Groen Gas

• ZonPV

• Wind 

• WKO

• Energielevering

• Liquide middelen

Onderverdeling  
naar type (%)
•  Lening

• Aandelenkapitaal

• Liquide middelen

19%18%

9%

22%

5%

2%

Percentages naar belegd 
vermogen in euro’s.

Percentages naar belegd 
vermogen in euro’s.

40%

17%

7%

61%
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Impact Groenfonds Regionaal 
Duurzaam
Alle projecten binnen het Groenfonds Regionaal Duurzaam hebben gezamenlijk een totale vermeden 
CO2 uitstoot van 407 kTon per jaar (1). Dat komt overeen met een equivalent van het totale jaarlijkse 
energieverbruik (elektriciteit en gas) van ca. 107.118 woningen (2). Het deel dat direct kan worden 
WRHJHVFKUHYHQ�DDQ�GH�ƳQDQFLHULQJ�GRRU�KHW�*URHQIRQGV�5HJLRQDDO�'XXU]DDP�YDQ�0HHZLQG�LV� 
ca. 60 kTon/jaar en een equivalent van het totale jaarlijkse energieverbruik (elektriciteit en gas) van 
15.960 huishoudens.

Afwaardering in het fonds
In oktober hebben wij u geïnformeerd over de afwaardering van het Groengas Almere project in het 
Groenfonds Regionaal Duurzaam. Op dit moment zijn we nog in gesprek met partijen over de verkoop 
van het project. We verwachten dat de komende tijd meer duidelijk zal worden over de toekomst van 
GLW�SURMHFW��7HU�LQIRUPDWLH�GHOHQ�ZH�KLHURQGHU�KHW�EHULFKW�XLW�RNWREHU�b

“Groenfonds Regionaal Duurzaam investeert sinds 2015 in Groen Gas Almere B.V. De onderneming 
exploiteert een biogasinstallatie waarmee uit diverse mestsoorten, organische afvalstromen en 
HQHUJLHJHZDVVHQ�JURHQ�JDV�ZRUGW�JHSURGXFHHUG��3HU����RNWREHU������KHHIW�0HHZLQG��EHKHHUGHU�YDQ�
Groenfonds Regionaal Duurzaam, helaas een afwaardering moeten doen op dit project. 

Ondanks herhaalde pogingen, is het niet gelukt om de productie bij Groen Gas Almere op niveau te 
NULMJHQ��'DDURP�KHHIW�0HHZLQG�GH�DIJHORSHQ�PDDQGHQ�GH�PRJHOLMNKHGHQ�YRRU�HHQ�YHUNRRS�YHUNHQG�
waarbij met verschillende partijen is gesproken. De ontvangen biedingen liggen helaas een stuk lager 
dan de Net Asset Value (de waarde die eraan toegekend wordt door Groenfonds Regionaal Duurzaam) 
van Groengas Almere. Naar aanleiding daarvan hebben we besloten om de NAV van Groen Gas Almere 
te verlagen met EUR 2,4m. 

De productie is de afgelopen maand verbeterd en zou een goede basis moeten bieden om Groen Gas 
Almere te verkopen. Groen gas heeft naar onze mening nog altijd een belangrijke rol te vervullen in de 
HQHUJLHWUDQVLWLH��PDDU�0HHZLQG�]DO�HHUVW�KDDU�HUYDULQJHQ�HYDOXHUHQ�DOYRUHQV�WH�EHVOXLWHQ�RI�HQ�KRH�LQ�GH�
toekomst nog in groen gas wordt geïnvesteerd. 

Als gevolg van de afwaardering is de intrinsieke waarde per participatie per 31 oktober 2021 met -1,76% 
gedaald. Het rendement voor 2021 is door deze afwaardering beïnvloed, maar de beheerder ziet 
vooralsnog geen aanleiding om het verwachte rendement voor 2022 en verder, 3-4% per jaar (naast  
KHW�ƳVFDOH�YRRUGHHO���DDQ�WH�SDVVHQ�ũ

Ontwikkelingen  
Groenfonds Regionaal Duurzaam

 1 ) https://www.co2emissiefactoren.nl/ 
2) https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/wat-is-je-co2-voetafdruk/
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Nieuwe ontwikkelingen in Groenfonds Regionaal Duurzaam
Sinds de zomer van 2021 heeft het Groenfonds Regionaal Duurzaam een belang in energiebedrijf 
Groendus. Wij hebben hier in de vorige kwartaalrapportage (Q3) uitgebreid bij stil gestaan. Afgelopen 
kwartaal is de investering van het Groenfonds in Groendus Holding B.V. met 3,5 miljoen euro uitgebreid. 
Groendus gaat het kapitaal gebruiken voor de realisatie van nieuwe zonnepanelen installaties op 
bedrijfsdaken.

*HGXUHQGH�GH�ORRSWLMG�YDQ�KHW�IRQGV�]LMQ�HU�RRN�SURMHFWHQ�RI�OHQLQJHQ�GLH�DƴRSHQ��=R�NDQ�KHW�]LMQ�GDW�
SURMHFWHQbWXVVHQWLMGV�HHUGHU�ZRUGHQ�DIJHORVW�GRRU�GH�OHQLQJQHPHU��$IJHORSHQ�NZDUWDDO�LV�GLW�KHW�JHYDO�
JHZHHVW�YRRU�GH�OHQLQJHQ�DDQ�GH�SURMHFWHQ�=RQQHSDUN�ŦW�*R\�HQ�=RQQHSDUN�0RVVHOEDQNHQ�7HUQHX]HQ�
die door de initiatiefnemers volledig zijn afgelost. 

7ZHH�MDDU�JHOHGHQ�LV�0HHZLQG�KHWbLQLWLDWLHI�JHVWDUW�RP�VDPHQ�PHW�:LQGXQLH�HQb*UHHQFKRLFH�HHQ�
ZLQGPROHQSDUN�RS�ODQG�WHbRQWZLNNHOHQ��'LWbSURMHFW�VWDDWbYROOHGLJ�LQ�KHW�WHNHQ�YDQ�GUDDJYODN�YRRU�GH�
RPJHYLQJ��=R�NULMJHQbRPZRQHQGHQ�HHQ�VWXN�HLJHQGRP�HQ�RRN�GH�JURHQH�VWURRP�GLH�XLW�GH�PROHQV�
komt. In december is gestart met de aanleg van het windpark met de naam Streepland. Het windpark 
LV�JHOHJHQ�ODQJV�GH�VQHOZHJ�$���ELM�0RHUGLMN�HQ�EHVWDDW�XLW���WXUELQHV�YDQ�OHYHUDQFLHU�1RUGH[��$OV�HHUVWH�
worden de toegangswegen, kraanopstelplaatsen en fundaties van de turbines gerealiseerd. In de zomer 
start men naar verwachting met het plaatsen van de turbines zelf.

Zie verder: https://windparkstreepland.nl/bouw-windpark-streepland-van-start/

Voorlopige sluiting uitgifte participaties Groenfonds Regionaal Duurzaam
Al sinds de start van Groenfonds Regionaal Duurzaam in 2012 zien we jaarlijks in het laatste kwartaal de 
belangstelling voor het fonds enorm toenemen. Ook dit jaar was de interesse onverminderd groot, alleen 
heeft dat er nu toe geleid dat per 14 december de uitgifte van participaties in Groenfonds Regionaal 
Duurzaam tijdelijk werd opgeschort.

Omdat de Nederlandse overheid het belang van groene beleggingen onderschrijft, heeft ze een aantal 
IRQGVHQ��ZDDURQGHU�*URHQIRQGV�5HJLRQDDO�'XXU]DDP��RƵFLHHO�HUNHQG�DOV�JURHQIRQGV��+HW�ELMEHKRUHQGH�
ƳVFDOH�YRRUGHHO�PDDNW�KHW�YRRU�YHHO�SDUWLFXOLHUH�EHOHJJHUV�H[WUD�LQWHUHVVDQW�RP�QRJ�YRRU���MDQXDUL�
PHH�WH�GRHQ��0DDU�GRRU�KHW�JURWH�DDQWDO�VWRUWLQJHQ�LQ�GH�ODDWVWH�ZHNHQ�HQ�KHW�JURWH�WH�YHUZDFKWHQ�
aantal stortingen voor de rest van de maand december dreigt het fonds overliquide te raken. Om dit te 
YRRUNRPHQ�KHHIW�0HHZLQG�EHVORWHQ�RP�GH�XLWJLIWH�YDQ�SDUWLFLSDWLHV�WLMGHOLMN�RS�WH�VFKRUWHQ�

Op dinsdag 14 december 17.00 uur is daarom de mogelijkheid om een storting te doen via mijn.meewind 
of de app uitgezet. De automatische incasso’s voor het fonds werden ook tijdelijk opgeschort. Tijdens 
de opschorting van uitgifte kunnen participanten hun participaties nog wel verkopen, bestaande 
verkoopopdrachten worden ook gewoon verwerkt.

De verwachting is dat de uitgifte over enkele maanden hervat wordt.
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3HULRGLHN�RUJDQLVHHUW�0HHZLQG�HHQ�SDUWLFLSDQWHQYHUJDGHULQJ�YRRU�GH�SDUWLFLSDQWHQ�LQ�GH�IRQGVHQ�YDQ�
0HHZLQG��9RRU������ZDV�GH]H�JHSODQG�RS�]DWHUGDJ����QRYHPEHU��+HODDV�KHHIW�GH�YHUJDGHULQJ�RS�
het laatste moment geen doorgang kunnen vinden door de oplopende besmetting van COVID-19. De 
presentaties over de fondsen, die gepland stonden tijden de participantenvergadering, zijn inmiddels 
opgenomen en worden gedeeld met de participanten. Voor het jaar 2022 wordt gekeken wat de 
mogelijkheden zijn om weer een fysieke vergadering te houden.

Ontwikkelingen Beheerder Meewind
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Meewind App

Wilt u continu op de hoogte blijven van de stand van zaken en de  
ZDDUGH�YDQ�XZ�EHOHJJLQJHQ�ELM�0HHZLQG"�'RZQORDG�GDQ�QX�RQ]H�DSS�

Maandbeleggen

:LOW�X�XZ�EHOHJJLQJ�ELM�0HHZLQG�PDDQGHOLMNV�YULMZHO�RQJHPHUNW�XLWEUHLGHQ"�
Stel dan een maand-belegging in via ons online dossier op:  

https://mijn.meewind.nl/maandbeleggen

Bijstorten

:LOW�X�XZ�EHOHJJLQJ�PHW�HHQ�HHQPDOLJH�ELMGUDJH�XLWEUHLGHQ"�
Dan kunt u eenvoudig bijstorten via mijn.meewind: 

https://mijn.meewind.nl/directbijstorten

Contact

+HHIW�X�EHSDDOGH�YUDJHQ�RI�RSPHUNLQJHQ�QDDU�DDQOHLGLQJ�YDQ�GH]H�NZDUWDDOXSGDWH"
1HHP�GDQ�DOVWXEOLHIW�FRQWDFW�RS�PHW�0HHZLQG�YLD�RQGHUVWDDQGH�JHJHYHQV�

Telefoon:  088 – 633 94 63 E-mail:  info@meewind.nl

Disclaimer
De in deze rapportage verstrekte informatie is met uiterste zorg samengesteld. Toch kan 
0HHZLQG��6HDZLQG�&DSLWDO�3DUWQHUV�%9��QLHW�LQVWDDQ�YRRU�GH�MXLVWKHLG�RI�YROOHGLJKHLG�YDQ�
de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor 
RQMXLVWKHGHQ�RI�RQYROOHGLJKHGHQ�LQ�GH]H�UDSSRUWDJH�DDQYDDUGW�0HHZLQG�JHHQ�HQNHOH�
DDQVSUDNHOLMNKHLG��,Q�GH]H�UDSSRUWDJH�VWDDQ�OLQNV�QDDU�H[WHUQH�ZHEVLWHV��0HHZLQG�LV�QLHW�
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Op de inhoud van 
GH]H�UDSSRUWDJH�YDQ�0HHZLQG�HQ�RS�KHW�0HHZLQG�ORJR�UXVWHQ�DXWHXUVUHFKWHQ��1LHWV�
uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na 
YRRUDIJDDQGH�VFKULIWHOLMNH�WRHVWHPPLQJ�YDQ�0HHZLQG�

https://meewind.nl/bekijk-pdf/essentiele-beleggersinformatie/regionaal-duurzaam-1

https://meewind.nl/bekijk-pdf/prospectus/regionaal-duurzaam-1
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