
Investering in duurzame energieproductie

Meewind stimuleert 

Financiering via
Fonds Regionaal Duurzaam 1

Steeds meer particulieren investeren in lokale energieprojecten via  

Fonds Regionaal Duurzaam 1. Dit fonds van Meewind stimuleert de opwekking 

van groene energie in de wijk, direct bij de gebruiker. Ook uw duurzame 

energieproject kan worden gefinancierd door Fonds Regionaal Duurzaam 1.



Meewind streeft naar een 100 procent duurzame energieproductie in Nederland.  

Om dit mogelijk te maken investeren we via het Fonds Regionaal Duurzaam 1 in 

projecten waarbij duurzame energie decentraal wordt opgewekt. Dankzij een 

groeiend aantal participanten kan Fonds Regionaal Duurzaam 1 steeds meer projecten 

financieren. Daarbij zoekt Meewind een langdurige samenwerking met ondernemingen 

die duurzame en economisch haalbare energieprojecten willen realiseren. 

Voor een – in alle opzichten – duurzame relatie.

Checklist
Het Fonds Regionaal Duurzaam 1 investeert in energieprojecten die voldoen aan de volgende criteria.

1. n  Het project valt onder een van onderstaande categorieën.

2. n  Het project vindt plaats in Nederland.

3. n  Het project is binnen zes maanden te realiseren.

4. n   Het project is maximaal zes maanden geleden gestart of het project is al in bezit  

van een groenverklaring.

5. n  De onderneming is in het bezit van een businessplan.

6. n  De onderneming is in het bezit van een projectprognose.

7. n  Het project van de onderneming is winstgevend.

8. n  Het project heeft een stabiele cashflow.

9. n  De financiering kan binnen 10 jaar na project realisatie worden afgelost.

10. n  De onderneming heeft een sterk onderscheidend vermogen.

Duurzame energieproductie Energiebesparing
Energie uit biomassa Warmtepompen en warmte- en koudeopslag

Windturbines Energiearme buitenverlichting

Fotovoltaïsche cellen (PV-cellen) Nuttige toepassing van restwarmte

Zonnecollectoren Micro-warmtekrachtkoppeling bij eigenaar/bewoner

Aardwarmte Warmtepomp voor ruimteverwarming

Waterkracht 
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Hoe kunt u een project aanmelden?
Voldoet uw project aan de gestelde criteria? Meld uw project dan nu aan bij Meewind. 

Hieronder leest u hoe de procedure eruitziet. 

Stap 1: Aanmelding
Meld uw project aan via de website van Meewind. Dat kan via de pagina meewind.nl/financiering.

Stap 2: Persoonlijk gesprek
Meewind beoordeelt de aanmeldingen. Mocht uw project passen binnen het fonds Regionaal 

Duurzaam 1 dan nemen wij contact met u op voor een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor. 

Stap 3: Afspraken en haalbaarheid
In de vervolggesprekken worden de afspraken over de financiering steeds concreter. Ook laten wij in 

de tussentijd uw projectprognose doorrekenen door Green Giraffe, specialist in de financiering van 

duurzame energieprojecten. 

Stap 4: Project opstarten
Wanneer uw project in aanmerking komt voor financiering zullen wij onder andere contact houden 

over administratie, groenfinanciering en communicatie. Wij bouwen graag een duurzame relatie met 

u op.
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Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten 
en  Fonds Regionaal Duurzaam 1 opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico’s verbonden aan 
beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie. 

In welk project investeert 
Fonds Regionaal Duurzaam 1?

Meewind heeft met het Fonds Regionaal Duurzaam 1 geïnvesteerd in een biogas-

installatie. Deze is actief bij de rioolwaterzuivering in Westpoort te Amsterdam.

De installatie in Westpoort produceert biogas uit slib van de rioolwaterzuivering. Het biogas wordt 

vervolgens opgewaardeerd tot groen gas. Dit heeft dezelfde kwaliteit als aardgas, maar is vele malen 

duurzamer. Groen gas wordt verkocht aan de pomp of geleverd aan het aardgasnet. Het kan als 

klimaatvriendelijke brandstof gebruikt worden voor huishoudens, bedrijven en transport. Eenmaal 

ingevoed in het net of getankt in auto’s geeft het dezelfde prestaties als aardgas, maar dan vrijwel 

zonder langcyclische CO2-uitstoot.

De Amsterdamse biogasinstallatie levert, mede mogelijk gemaakt door de Meewind-participanten, 

650.000 kubieke meter groen gas per jaar. Dit wordt voornamelijk gebruikt als transportbrandstof,  

die wordt verkocht in een aardgastankstation in Amsterdam Westpoort.


