
De klimaatopgave is groot en vergt veel investering. 
Rabobank wil energiecooperaties steunen met kennis en 
een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van duurzame 
energieprojecten. Zo dragen wij bij aan de energietransitie 
in Nederland. 

Dit doen we vanuit ons coöperatief dividend. Oftewel een 
deel van onze winst wat wij terug investeren in de 
maatschappij.

De Rabo ontwikkelbijdrage is bedoeld als eerste stap in de 
ontwikkelfase. Door in deze fase ondersteuning te bieden 
vergroot dit het rendement van de lokale 
energiecooperatie. Energiecoöperaties kunnen een 
aanvraag indienen voor een ontwikkelbijdrage van 
maximaal € 25.000,- inclusief BTW.

De Rabo Ontwikkelbijdrage Energiecoöperaties in 
4 stappen

Stap 1: de aanvraag
De energiecoöperatie dient een aanvraag in voor een 
bijdrage voor het benodigde ontwikkelkapitaal
Stap 2: de toets
Rabobank toets de aanvraag op de gestelde 
voorwaarden en toets de organisatie conform wet- en 
regelgeving. 
Stap 3: besluit 
Rabobank neemt een besluit. Als aan de gestelde 
voorwaarden is voldaan volgt de uitkering van het 
bedrag. Je krijgt per mail te horen of de aanvraag wordt 
gehonoreerd. 
Stap 4:  publiciteit
Samen bekijken we of het mogelijk is om het project in 
de publiciteit te brengen. 

Hoe financier jij de 
start van je 
energiecoöperatie? 
Speciaal voor klanten van Rabobank is er voor die eerste 
ontwikkelfase de Rabo Ontwikkelbijdrage. Zo hou je de 
touwtjes in eigen handen en kan je voorspoedig van start.



Voorwaarden

Het Project
- De doelgroep mist kapitaal om de coöperatie goed op 
te zetten. Het gaat hier om kosten voor de opstart van 
de coöperatie.
- De coöperatie gebruikt de verzochte financiële 
bijdrage alleen om kosten te dekken die worden 
gemaakt voor de ontwikkeling van het genoemde 
project.
- Het project heeft een locatie op het oog.
- Het project kan imago van Rabobank niet schaden
- Het project betreft zon op land/dak (>1MW) of wind.
- De op te wekken energie komt ten goede van Noord-
Holland Noord.
- Het project is voldoende gevorderd. Er is een 
getekende intentieverklaring met de dak-
/grondeigenaar en er is een inventarisatie gemaakt van 
de vereiste vergunningen.
- Het plan van aanpak (businesscase) is beschikbaar.
- Het project is kansrijk. De opzet van de businesscase 
toont aan dat het project grotendeels bancair te 
financieren is. 

De Coöperatie
- Er is voldoende comfort dat de energiecoöperatie in 
staat is het benodigde eigen vermogen op te halen.
- Het aanvraagformulier is correct ingevuld.
- De aanvrager is (of wordt) klant van de bank
- De rechtsvorm is een coöperatie, stichting of 
vereniging.
- De organisatie is opgericht, bestaat en verkeert niet in 
staat van ontbinding, faillissement of surseance van 
betaling.
- De organisatie beschikt over een volledig bestuur.
- De penningmeester heeft voldoende bestuurlijke 
ervaring opgedaan. 
-De aanvrager is lid of wordt lid van Energie Samen, 
Wind Unie of een vergelijkbare organisatie.

Specifieke vragen kunt u richten aan 
communicatie.nhn@rabobank.nl. 
Graag in de onderwerpregel vermelden dat het gaat 
om de Rabo Ontwikkelbijdrage Energiecoöperaties.  

Financiën
- Het bestedingsdoel betreft enkel de kosten ten 
behoeve van de ontwikkeling van het project.
- Cofinanciering met bijvoorbeeld gemeente, provincie 
of commerciële ontwikkelaar van de ontwikkelkosten is 
een pre.
- De aanvrager kan met een begroting aantonen het 
gevraagd bedrag nodig te hebben.
- Aanvragen mogen niet hoger zijn dan 25.000 euro 
inclusief BTW (dit is een max; gemiddeld kan gedacht 
worden aan 15.000 euro inclusief BTW).
- De minimale bijdrage van de ontwikkelkosten ad 
5.000 euro worden door de organisatie zelf gedragen.
- Er lopen geen aanvragen bij andere Rabobank 
fondsen ter dekking van de ontwikkelkosten.
- De coöperatie zal gedurende zes jaar geen generieke 
winstuitkering aan haar leden doen. 

Aanbod van de coöperatie
- De coöperatie gunt Rabobank het recht om als eerste 
een voorstel te doen voor de realisatiefinanciering.
- Rabobank is de voorkeurspartij voor de financiering 
van het project, tenzij andere aanbieders een 
substantieel beter voorstel doen. In dat laatste geval 
gunt de coöperatie Rabobank de mogelijkheid om het 
betere voorstel te 'matchen'. 


