


Deelsessie
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Samenwerkings- en participatiemodel

Op zoek naar het gemeenschappelijk eigenbelang



De rode draad, ook hier.. 
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Openheid

Vertrouwen  

Elkaar blijven vasthouden

Op zoek naar het gemeenschappelijk eigenbelang



Eerst even voorstellen
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Het bestuur van Trias Westland coöperatie U.A.

● Wim van Rijn - voormalig Rijnplant

● Erik Persoon (vz) - Forever Plants Group

● Mathieu van Holstein - Holstein Flowers

● Ab van Marrewijk - Greenco

● Martin Uittenbroek - Vreugdenhil Young Plants
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Agenda 

Proces
Van klankbord tot 

coöperatie

Kostprijsmodel
Hoe werkt het?
Koppeling SDE+

Warmtenet
Dubbele capaciteit
Handelsplatform

Tariefstructuur
Capaciteitsmodel

Prikkel voor optimalisatie

Juridische structuur
Eigenaarschap
Zeggenschap 

Financiële participatie
Toen en straks

Discussie
Wat zijn de beperkingen van dit model?

Wat zou er beter kunnen (doorontwikkelen)?



Uitgangspunt vooraf
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● Een project realiseren naar het Trias zandsteen op 4km diepte

●Project voor en door glastuinbouwondernemers

●Ontwikkelen dicht bij de ondernemers, dus obv kostprijs

● Financiële participatie moet mogelijk zijn



Het proces
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Het proces
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klankbordgroep

Informeel bestuur

Oprichting Earth 
Energy Westland

Coöperatie U.A. 
Trias Westland

Geen goed idee! Glastuinbouw 
ondernemers willen echte invloed!

Belangen liepen niet synchroon. Profiel 
voor bestuursleden de oplossing

Een gezamenlijke zoektocht 
waarin we de verschillende fases 
hebben doorlopen 

Formele uitwerking, definitieve 
structuur bij start realisatie

Alle aangesloten bedrijven 
worden lid

Elke 3-6weken overleg over 
voortgang

Elke 3-6weken overleg over 
voortgang

Heeft maar één keer plaats 
gevonden



Tariefstructuur
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Tariefstructuur
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Wat is belangrijk voor een dergelijk project?

● Optimale benutting van de bron in gebruiksuren – vollasturen

● Optimale benutting van de bron in capaciteit – uitkoeling tot <35oC

De (financiële) prikkels op de juiste plek!

● Capaciteitsmodel – iedereen zijn eigen stukje van de put en verhandelbaar

● Benutting in gebruiksuren direct belang van individuele deelnemer

● Capaciteit contractueel obv uitkoeling tot 35oC
o Bij verdere uitkoeling meer vermogen/warmte uit eigen contract verkregen

o Dus prikkel om te investeringen in warmteafgifte of bv een warmtepomp bij de ondernemer



Kostprijsmodel 
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Capaciteitsvergoeding gebaseerd op werkelijke kosten:
● Rendement risicokapitaal verschaffers obv vaste vergoeding
● Kapitaalslasten (rente en aflossing)
● Onderhoud en beheer
● Vervangingsinvesteringen
● etc

Voordeel
● Elke meevaller of optimalisatie gaat voor 100% deelnemers via tariefdaling

Vangnet nodig!
● Capaciteitsvergoeding heeft een maximum (plafondprijs)



Kostprijsmodel – eerst even SDE+
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Basis bedrag

Basis energieprijs

gasprijs

€/MWh

€12,-

€53,-

correctiebedrag

De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan de gasprijs



Kostprijsmodel – plafondprijs gekoppeld aan SDE+ 

13



Kostprijsmodel – belangrijk voor financiering
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Plafond:

capaciteitsvergoeding

€/MW/jaar

€125.000,-

Risicoprofiel voor de bank door kostprijsmodel laag

tijd

optimalisaties
verslechtering

probleem

Verdere verslechtering

failliet

Deelnemers dekken 
100% winst en 

verlies

De pijn is voor de 
investeerders

Pas hier wordt de 
bank geraakt



Warmtenet en het handelsplatform



Warmtenet en het handelsplatform
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Warmtenet

● 49 deelnemers 

● Elke aansluiting 2x de contractcapaciteit

● Infrastructuur goed voor:
o 4x de contractcapaciteit 

o 50-100MW

Handelsplatform

● Contractcapaciteit is verhandelbaar
o Optimalisatie eigen aansluiting

o Optimalisatie benutting van de bron



Juridische structuur



Juridische structuur

We hebben een scheiding aangebracht tussen:

●Eigenaarschap

●Zeggenschap

●Rendement



Juridische structuur

19

TRIAS WESTLAND BV

HVC CAP RFH Coöperatie 

U.A.

Ondernemers
gewone aandelen
prioriteitsaandelen 
cum prefs aandelen 

45%
45% 10%

100%



Financiele participatie
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TRIAS WESTLAND BV

HVC CAP RFH Coöperatie 

U.A.

Glastuinbouw 
deelnemers

gewone aandelen
prioriteitsaandelen 
cum prefs aandelen 

STAK

Glastuinbouw 
investeerder(s)



Financiele participatie – huidige situatie
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TRIAS WESTLAND BV

HVC CAP RFH Coöperatie 

U.A.

Glastuinbouw 
deelnemers

gewone aandelen
prioriteitsaandelen 
cum prefs aandelen 



Financiele participatie – tweede doublet
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TRIAS WESTLAND BV

HVC CAP RFH Coöperatie 

U.A.

Glastuinbouw 
deelnemers

gewone aandelen
prioriteitsaandelen 
cum prefs aandelen 

STAK

Glastuinbouw 
investeerder(s)

Aanvullende financiering wordt in de vorm van een 
achter gestelde lening (AGL) verstrekt



Discussie
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Discussie
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●Wat zijn de beperkingen van dit model?

●Welke afweging zou jij anders maken?

●Staat dit model de ontwikkeling van Warmtesysteem 
Westland in de weg?
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