
Groenfonds  
Regionaal Duurzaam
Kwartaalrapportage
Tweede kwartaal 2021



2

Kwartaalrapportage 2 - 2021

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 april tot en met 
30 juni 2021.

De koers van Groenfonds Regionaal Duurzaam heeft zich het afgelopen kwartaal ontwikkeld binnen 
de langetermijnverwachtingen. In deze rapportage lichten we graag de koers- en fondsontwikkelingen 
verder toe.

Inleiding

Kerncijfers

Datum Intrinsieke waarde1

30 april 2021 € 1.031,1878

31 mei 2021 € 1.001,2068

30 juni 2021 € 1.002,0859

Rendementen

Gemiddeld fondsrendement² 5 jaar + 3,24%

Fondsrendement³ lopend jaar + 1,54%

Fondsrendement³ 12 maanden + 3,06%

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 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 18.764 4.938 1994 525

Aardwarmte Vogelaer Geothermie Exploitatie x 14.329 3.771 620 163

Ammerlaan Geothermie Exploitatie x 40.275 10.599 3607 949

Duurzaam Voorne1 Geothermie Bouw x - - - -

ECW Geo Andijk Geothermie Exploitatie x 40.937 10.773 4330 1139

ECW Geoholding Geothermie Exploitatie x 60.879 16.021 24243 6380

GeoPower Holding Geothermie Exploitatie x 19.560 5.147 1942 511

Warmtebedrijf 
Bergschenhoek

Geothermie Exploitatie x 26.687 7.023 3309 871

BioGast Amsterdam Groen Gas Exploitatie x 314 83 63 17

Groen Gas Almere Groen Gas Exploitatie x x 6.593 1.735 1319 347

Groengas Bollenstreek B.V.2 Groen Gas Exploitatie x - - - -

Groengas Hoogezand Groen Gas Exploitatie x 7.575 1.993 1583 417

OrangeGas B.V.2 Groen Gas Exploitatie x x - - - -

OrangeGas Projects Groen Gas Exploitatie x x 1.773 466 355 93

Waterstofmolen 
Wieringermeer B.V.

Wind Onshore Exploitatie x x 8.340 2.195 1251 329

Windpark Streepland1 Wind Onshore Bouw x - - - -

Windturbine Coevorden Wind Onshore Exploitatie x 6.394 1.683 256 67

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

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

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

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

Sunrock (alle projecten) zonPV Exploitatie x 72.798 19.157 10719 2821

Wocozon Nederland ZonPV Exploitatie x 8.717 2.294 1308 344

Zon op Bavelse Berg B.V. zonPV Exploitatie x 16.235 4.272 812 214

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

Zonnepark Californie1 ZonPV Bouw x - - - -

Zonnepark IJsselmeerdijk zonPV Exploitatie x 4.559 1.200 228 60

Zonnepark Mosselbanken 
Terneuzen B.V.1

ZonPV Bouw x - - - -

Energieconcurrent B.V.2 Energie Levering Exploitatie x - - - -

1. In aanbouw   2. Ontbrekende of ongeschikte data. 390.014 102.622 61.371 16.150
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Spreiding portfolio 
Groenfonds Regionaal Duurzaam

Portfolio
•  Geothermie

• Groen Gas

• ZonPV

• Wind 

• WKO

• Energielevering

• Liquide middelen
14%

23%
15%

31%

10%

5%

2%

Het afgelopen kwartaal heeft Groenfonds Regionaal Duurzaam geen nieuwe investeringen gedaan. Wel 
zijn binnen eerder overeengekomen faciliteiten projectinvesteringen verstrekt. Van de portfoliobedrijven 
en -projecten lichten wij graag een aantal bijzonderheden in het afgelopen kwartaal uit.

Groendus rondt de bouw van Zonnepark Bavelse Berg af
Afgelopen kwartaal heeft Groendus (vml. Rooftop Energy) de bouw van haar grootste zonnepark tot 
nu toe afgerond. Het zonnepark heeft een elektrisch vermogen van 37 MWp en telt in totaal maar 
liefst 94.000 zonnepanelen. Naast de forse omvang is het bijzondere aspect aan dit project dat het 
gesitueerd is op een voormalige stortplaats. Groenfonds Regionaal Duurzaam is medefi nancier van dit 
project. Lees verder

OrangeGas neemt groene waterstof af
Onze deelneming OG (OrangeGas), leverancier van groene brandstoff en door heel Nederland, heeft 
een overeenkomst getekend voor de afname van groene waterstof uit het Sinnewetterstofproject in 
Oosterwolde. Ook zijn de voorbereidingen voor de bouw van het project door Alliander begonnen. 

Percentages naar belegd 
vermogen in euro’s.

Ontwikkelingen 
Groenfonds Regionaal Duurzaam
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In dit project wordt een installatie ontwikkeld waarmee zonne-energie uit het naastgelegen zonnepark 
omgezet wordt in waterstof. OG zal deze waterstof distribueren naar en leveren op diverse tankstations 
in Nederland. Lees verder

Econic en Intermaris verduurzamen 468 sociale huurwoningen
Woningcorporaties wordt gevraagd om voorop te lopen in het verduurzamen van huizen. 
Woningcorporatie Intermaris in Hoorn is een van die voorlopers. Zij bouwen in samenwerking met econic, 
en mét instemming van de bewoners, in de komende 4 maanden 468 sociale huurwoningen. Door deze 
samenwerking kunnen de huurders genieten van een comfortabel duurzaam huis. Lees verder

Groengas Almere op zoek naar partner
Het groengas project in Almere kent productieproblemen en produceert helaas niet naar vermogen. 
De oriëntatie op een partner of koper voor dit project is recent geïntensiveerd.

Sunrock start samenwerking met coöperaties Deltawind en Zeeuwind
Met het oog op de toekomst willen de partijen door intensiever samen te werken, een blauwdruk 
creëren voor samenwerking tussen energiecoöperaties en marktpartijen. Maarten de Haas, director 
Large Projects van Sunrock: ’Wij geloven dat we veel kunnen leren van professionele spelers als Zeeuwind 
en Deltawind. We kijken ernaar uit om elkaars ervaring en expertise te versterken en daarmee maximaal 
bij te dragen aan de overgang naar duurzame energie. Lees verder

Alle projecten binnen het Groenfonds Regionaal Duurzaam hebben gezamenlijk een totale vermeden 
CO2 uitstoot van 445 kTon per jaar (1). Dat komt overeen met een equivalent van het totale jaarlijkse 
energieverbruik (elektriciteit en gas) van ca. 117.117 woningen(2). Het deel dat direct kan worden 
toegeschreven aan de fi nanciering door het Groenfonds Regionaal Duurzaam van Meewind is ca. 
63 kTon/jaar en een equivalent van het totale jaarlijkse energieverbruik (elektriciteit en gas) van 
16.591 huishoudens. 

Impact Groenfonds Regionaal 
Duurzaam 
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Per 1 juni 2021 is Chrisbert van Kooten (52) als CFO binnen de directie aangesteld. In zijn nieuwe rol als 
CFO van Meewind beheerder, Seawind Capital Partners B.V., zal Van Kooten de fi nanciele groeistrategie 
van Meewind verder vorm gaan geven. Van Kooten neemt jarenlange fi nancieel-bestuurlijke ervaring 
mee in zijn nieuwe functie. Zo werkte hij eerder dertien jaar bij KPMG en was hij de laatste twaalf jaar 
werkzaam bij TINC Development Partners (TDP). Hier vervulde hij de afgelopen vijf jaar de rol van CIO 
binnen het directiecomité van TDP en was hij lid van de directieraad van TINC, een beursgenoteerde 
investeringsmaatschappij met een gediversifi eerde portefeuille van investeringen in de publieke en 
private infrastructuur. Als CFO van Meewind wordt Van Kooten verantwoordelijk voor het bestendigen 
van de fi nanciële groei en het uitbreiden van de succesvolle portefeuilles.  

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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