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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  januari tot en met  
31 maart 2021.

Inleiding

Kerncijfers

Datum Intrinsieke waarde1

31 januari 2021 € 1.022,1170

28 februari 2021 € 1.024,6530

31 maart 2021 € 1.028,4930

Rendementen

Gemiddeld fondsrendement² 5 jaar + 3,19%

Fondsrendement³ lopend jaar + 0,89%

Fondsrendement³ 12 maanden + 3,34%

Uitkeringen afgelopen 12 maanden € 21,00 per participatie (30-05-2020)

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 uitgevoerd 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 het nettoresultaat voor de participant. 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 Finan-
ciering

Deel-
neming

CO2- 
reductie 
(Ton/jaar)

Equiva- 
lent huis-
houdens

CO2- 
reductie 
(Ton/jaar)

Equiva- 
lent huis-
houdens

Aardwarmte Vierpolders Geothermie x  18.764 4.938 1994 525

Aardwarmte Vogelaer Geothermie x  14.329 3.771 620 163

Ammerlaan Geothermie x  40.275 10.599 3607 949

ECW Geo Andijk Geothermie x  40.937 10.773 4330 1139

ECW Geoholding Geothermie x  60.879 16.021 24243 6380

GeoPower Holding Geothermie x  19.560 5.147 1942 511

Warmtebedrijf Bergschenhoek Geothermie x  26.687 7.023 3309 871

Aben Green Energy Groen Gas x  51.484 13.548 1341 353

BioGast Amsterdam Groen Gas x  314 83 63 17

Groen Gas Almere Groen Gas x  6.593 1.735 1319 347

Groengas Bollenstreek B.V.1 Groen Gas x  0 0 0 0

Groengas Hoogezand Groen Gas x  7.575 1.993 1583 417

OrangeGas B.V. 1 Groen Gas x x 0 0 0 0

OrangeGas Projects Groen Gas x x 1.773 466 355 93

Coevorden Zuid  
Exploitatie B.V. Wind Onshore  x 6.394 1.683 256 67

Windturbine Tilburg RIFF Wind Onshore x  3.594 946 328 86

FCTRE Projecten WKO x x 156 41 156 41

Obton GreenIPP 2 C.V. ZonPV x  689 181 22 6

Rooftop Energy Zon 21 B.V. ZonPV x  15.012 3.951 1603 422

Rooftop Energy Zon 22 B.V. ZonPV x  12.010 3.160 826 217

Sunrock (alle projecten) ZonPV x  54.407 14.318 8011 2108

Wocozon Nederland ZonPV x  8.717 2.294 1308 344

Zonnepark 't Goy B.V. ZonPV x  7.339 1.931 826 217

Zonnepark IJsselmeerdijk ZonPV x  4.559 1.200 228 60

Duurzaam Voorne2 Geothermie  x 0 0 0 0

Waterstofmolen  
Wieringermeer B.V.2 Wind Onshore x x 0 0 0 0

Windpark Streepland2 Wind Onshore  x 0 0 0 0

Zon op Bavelse Berg B.V.2 ZonPV x  0 0 0 0

Zonnepark Mosselbanken 
Terneuzen B.V.2 ZonPV x  0 0 0 0

Zonnepark Californie2 ZonPV x  0 0 0 0

1) Geen data bekend         2) Bouw  402.046 105.802 58.270 15.334
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Spreiding portfolio  
Groenfonds Regionaal Duurzaam

Portfolio
•  Geothermie

• Groen Gas

• ZonPV

• Wind 

• WKO

• Energielevering

• Liquiditeit

17%

24%
8%

35%

8%

6%

2%

Groenfonds Regionaal Duurzaam streeft naast het behalen van een financieel rendement voor de 
beleggers naar een positieve impact op het versnellen van de energietransitie. Als maatstaf voor deze 
impact kiezen we ervoor de vermeden uitstoot van CO2 ten opzichte van de ‘standaard energiemix’ 
in Nederland te rapporteren. Alle projecten binnen het Groenfonds Regionaal Duurzaam hebben 
gezamenlijk een totale vermeden CO2 uitstoot van 402 kTon per jaar (1). Dat komt overeen met een 
equivalent van het totale jaarlijkse energieverbruik (elektriciteit en gas) van ca. 105.810 woningen(2). 
Het deel dat direct kan worden toegeschreven aan de financiering door het Groenfonds Regionaal 
Duurzaam van Meewind is ca. 58 kTon/jaar en een equivalent van het totale jaarlijkse energieverbruik 
(elektriciteit en gas) van 15.334 huishoudens.

Percentages naar belegd 
vermogen in euro’s.

Impact 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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De eerste paal Waterstofmolen Wieringermeer is geslagen op 22 maart 2021, daarmee is de bouw van 
start gegaan van de eerste waterstofmolen in Nederland. Het betreft een turbine van 4,2 MW elektrisch 
vermogen die wordt geleverd door Enercon. Verwacht wordt dat de windturbine in de herfst van 2021 
in productie kan worden genomen. De productie van groene waterstof zal naar verwachting kunnen 
plaatsvinden vanaf medio 2022. De Waterstofmolen Wieringermeer wordt ontwikkeld door Hygro, meer 
informatie hierover kunt u vinden op https://hy-gro.net/nl 

Op 17 februari 2021 is de financiering rond gekomen van het Windpark Streepland. Daardoor kan  
met de aanleg van het windpark gestart worden. Verwacht wordt dat de turbines in het voorjaar  
van 2022 in gebruik kunnen worden genomen. Het windpark, dat is gelegen langs de A16 bij Lage 
Zwaluwe in de gemeente Moerdijk, wordt ontwikkeld met onze partners Greenchoice, Windunie en de 
Stichting Energietransitie Moerdijk. Het gaat bestaan uit 3 turbines van leverancier Nordex met elk  
een elektrisch vermogen van 5.2MW. Alle informatie over het windpark kunt u vinden op de website 
https://windparkstreepland.nl/

Het Groenfonds Regionaal Duurzaam participeert sinds begin van het kwartaal in econic, een 
innovatieve scale-up die woningen en gebouwen verduurzaamt door duurzame warmte- en 
energiesystemen tegen een maandelijkse vergoeding te installeren en te onderhouden. Met een 
investering van 5 miljoen euro wil Meewind bijdragen aan de volgende groeistap van het bedrijf, dat 
met zijn ‘sustainability-as-a-service’-concept een belangrijke bijdrage levert aan het versnellen van de 
energietransitie. Kijk voor meer informatie over econic op https://econic.homes/

Rooftop Energy, het bedrijf waar we sinds halverwege 2020 een tweetal financieringsfaciliteiten mee 
hebben afgesproken heeft een naamsverandering ondergaan en heet sinds 1 maart 2021 Groendus. 
Groendus is het nieuwe energienetwerk van en voor zakelijk Nederland die alles in huis heeft om 
organisaties te verduurzamen. Op https://groendus.nl/ kunt u hierover meer informatie vinden, 
waaronder ook enkele projecten die mede door Groenfonds Regionaal Duurzaam zijn gefinancierd.

Over het eerste kwartaal van 2021 zijn er geen bijzonderheden te melden rondom onwtikkelingen bij de 
beheerder.

Ontwikkelingen  
Groenfonds Regionaal Duurzaam

Ontwikkelingen Beheerder Meewind
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Meewind App

Wilt u continu op de hoogte blijven van de stand van zaken en de  
waarde van uw beleggingen bij Meewind? Download dan nu onze app!

Maandbeleggen

Wilt u uw belegging bij Meewind maandelijks vrijwel ongemerkt uitbreiden? 
Stel dan een maand-belegging in via ons online dossier op:  

https://mijn.meewind.nl/maandbeleggen

Bijstorten

Wilt u uw belegging met een eenmalige bijdrage uitbreiden? 
Dan kunt u eenvoudig bijstorten via mijn.meewind: 

https://mijn.meewind.nl/directbijstorten

Contact

Heeft u bepaalde vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze kwartaalupdate?
Neem dan alstublieft contact op met Meewind via onderstaande gegevens:

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

Disclaimer
De in deze rapportage verstrekte informatie is met uiterste zorg samengesteld. Toch kan 
Meewind (Seawind Capital Partners BV) niet instaan voor de juistheid of volledigheid van 
de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor 
onjuistheden of onvolledigheden in deze rapportage aanvaardt Meewind geen enkele 
aansprakelijkheid. In deze rapportage staan links naar externe websites. Meewind is niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Op de inhoud van 
deze rapportage van Meewind en op het Meewind-logo rusten auteursrechten. Niets 
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 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Meewind.

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

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