


Organisatie van het TEC (recap) 

Financieringswolk
(eigen vermogen)

Burger
meester



De som van de TREM

&



De basis van de financiering DE

Hoge investering in één keer
(per MW)

Lage operationele lasten
(zon en wind zijn van ons allemaal)

1

Vooral kapitaallasten
(Bank, aandeelhouders en obligatiehouders)

2

Opbrengsten uit verkoop energie
(stroom en warmte, SDE-subsidie en Garanties van Oorsprong)

Levensduur van het project
(25 jaar)

Andere waarden dan geld ook waarderen
(sterker dorp) 

3



Welke vragen staan nu open

Businesscase
(Is het überhaupt verstandig)

1

Inzicht in Uitgaven en inkomsten
(kasstromen, kunnen we investeerders blij maken)

Risicoprofiel van het project
(Rentevoet)

2

Financiering van de investering
(waar komt het geld vandaan)

3



SDE – onze grote zekerheid

– Aanbod zon en wind
– energieprijs 
– SDE (subsidie)



Hoe ziet dat er dan uit….

Inkomsten:
- Energe & GVO’s (geel)
- SDE (oranje) 

Investeringskosten:
Installaties
Civiele werken
Netinpassing
Overig

Operationele kosten (blauw):
-Grondhuur
-Onderhoudskosten
-Energiebrouwerij

Financiele lasten (bruin):
-Rente en aflossing (bank)
-Rente en aflossing (obligatie)



Soorten geld

• De hoofdvormen:

• Senior vreemd vermogen -> claimrecht op onderpand

• Achtergesteld vermogen -> de volgende

• Eigen vermogen -> alles wat overblijft
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Upside/winst

downside/verlies

perspectief van het geld:



Risico- profiel

Eigen vermogen (%)

Achtergesteld 
vermogen (%)

Bank

Eigen 
vermogen

Vreemd 
vermogen

Zekerheden Risicoprofiel



Perspectief van de obligatie

€

t

Aankoop
waarde

Rente [%]

Aflossing

•Rente (per jaar of in één keer)
•Aflossing 
(in één keer of meerdere momenten)



Perspectief van eigen vermogen

€

t

Aankoop
waarde

Dividend [€]

Uitkering

(1 +r) ^ t

Rendement wordt uitgedrukt in een 
IRR (Internal Rate of Return)



Hoe zit dat in de TREM

Vreemd vermogen
(Bank)

1

Achtergestelde lening
(obligatiehouders)

3

Eigen vermogen
(aandeelhouders, anders dan TEC)

4

Bijdrage BZK
(subsidie)

2

29,6 mln€



Financieringswolk
(eigen vermogen)

Geld via of door TEC

Achtergestelde lening

3 modellen

o Kortlopend (rente 4%: 5 jaar)
o Langlopend (rente 5,5%: 15 jaar)
o Zilvervloot (rente 7%: één uitkering)

Misschien ook eigen vermogen
(rendement op de investering)



Inside the TREM

Levering Elec

Levering warmte

Elec en warmte
(uit zonnepark, windmolen en ETW)

Financiële stromen
(uit zonnepark, 
windmolen en ETW)

Uitkeringen
obligaties

Dividend

Burger
meester

Ideeën/input 

Directie
besturing

Financiers



Naar de Traaise Energietafel


