
“Het Realisatiefonds 
was dé oplossing 
voor ons zonneveld”

Wat is het Realisatiefonds?
• Gezamenlijk fonds van Energie Samen, SVn, ASN, 
 Triodos en Rabobank
• Voor de financiering van energieprojecten 
 door zon en wind 
• Speciaal voor Nederlandse energiecoöperaties

svn.nl/realisatiefonds
Informeer naar de mogelijkheden

Kijk op de website van SVn om te zien wat de  
voorwaarden zijn: www.svn.nl/realisatiefonds

http://svn.nl/realisatiefonds


“Er staan nu bijenkassen en 
bloemen voor de biodiversiteit”

GOED energie 
coöperatie Groningen

‘De opbrengst uit de projecten 
besteedt GOED lokaal. Blaauw: 
“In Friesland gaat het naar het 
verduurzamen van het dorpshuis. 
In Groningen en Gelderland 
komt het terecht bij huishoudens 
in energiearmoede. En op een 
landgoed in Groningen ontwikkelen 
we een zonneproject waarvan 
we met de opgewekte energie 
het zwembad en museum daar 
draaiende kunnen houden.’’

Musetta Blaauw, GOED Groningen

Ervaringen met het Realisatiefonds

Gerealiseerde projecten

Voorwaarden van het Realisatiefonds  

De Realisatielening:

› Bedraagt minimaal € 30.000 en maximaal  
€ 1.000.000 per project

› Looptijd van maximaal 13,5 jaar

› Is maximaal 75% van de totale investering

› Minimale eigen inbreng 25%

› Uitsluitend aan te vragen in combinatie met een afgegeven SCE- of SDE-subsidie

Kijk voor de actuele rentes op www.svn.nl/overheden/onze-fondsen/realisatiefonds



Wattnu, Gooise Meren

‘Met ons 1000-dakenproject willen we in 2030 zonnepanelen hebben liggen op – je raadt het al – 
1000 daken. Het gaat om daken van onder meer scholen, bedrijven, sportverenigingen en  
de plaatselijke brandweer. We hopen een inspiratie te zijn voor anderen, want dit kunnen we  
niet alleen. Met de opbrengst financieren we weer nieuwe, duurzame projecten. We willen met onze 
inspanningen ook het energiebewustzijn in de gemeente Gooische Meren verhogen. Als iedereen 
zijn steentje bijdraagt, gaan we de doelstelling in 2030 wel halen.’

Wilfred Hofmans, Wattnu

De Groene Stroom,  
Barendrecht

‘Met de Realisatielening konden we via SVn 
vreemd vermogen aantrekken om het project 
mee te financieren. Een perfecte oplossing. 
Ons zonneveld ligt op een unieke plek, op een 
kruispunt tussen twee spoorlijnen in. En vlak 
langs de A15.  
Het is gronddepot dat geen andere bestemming kan krijgen door de omringende infrastructuur. 

Toch was er flink wat doorzettingsvermogen 
nodig om het project te realiseren. Nu grazen er 
tussen de zonnepanelen schapen ter onderhoud 
van de grond en staan er bijenkassen en 
bloemen voor de biodiversiteit. Een ecologisch 
verantwoord project dus. En daar zijn we best 
trots op.’

Jan Jippes, de Groene Stroom

“In 2030 willen we  
op 1000 daken van scholen  
en allerlei andere bedrijven 
zonnepanelen hebben  
liggen.”
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3800 AA Amersfoort
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582 zonnepanelen op schooldak 
dankzij Realisatielening

In hun zoektocht naar externe financiering 
kwam de Wassenaarse Energie Coöperatie 
uit bij het Realisatiefonds. Met een 
Realisatielening legden ze een schooldak vol 
zonnepanelen.

‘Er liggen inmiddels 582 zonnepanelen op het 
dak van het Adelbert College, een middelbare 
school in Wassenaar. Edward Verschoor van de 
Wassenaarse Energie Coöperatie: “De school 
doet zelf al mee met de Schooldakrevolutie, een 
landelijk initiatief om lege schooldaken vol te 
leggen met zonnepanelen. Een deel van het dak 
was dus al bedekt. Wij konden de rest benutten.’

Edward Verschoor, WEC Wassenaar

Meer informatie?

Kijk op Svn.nl/realisatiefonds
Of neem contact op met één van onze 
relatiemanagers 
www.svn.nl/overheden/contact/

De hierin opgenomen informatie is uitsluitend 
informatief en van algemene aard en kwalificeert niet 
als enige vorm van advies of aanbeveling. SVn heeft 
de hierin opgenomen informatie zorgvuldig opgesteld, 
maar mogelijk kan de informatie niet (meer) kloppen of 
voor u passend zijn. 

http://Svn.nl/realisatiefonds

