
Waar investeert u in?
In de zandafgraving Bomhofsplas ligt een 18 ha groot drijvend zonnepark  
van 27,4 MW.  Hiermee wordt op jaarbasis elektriciteit opgewekt voor ruim 
7.000 huishoudens. Het zonnepark heeft een SDE-subsidie 2017, dat in  
principe een opbrengst 12,3 eurocent per kWh garandeert.  

Waarom investeren in dit park?
Allereerst helpt u hiermee Zwolle duurzaam van energie te voorzien.  
Bovendien kunt u een rendement op het geïnvesteerde kapitaal maken dat 
kan oplopen tot meer dan 4,5%. Dit wordt elk jaar uitgekeerd als rente op  
de aan de aandelen gekoppelde lening.

Is een drijvend zonnepark ecologisch verantwoord?
De Bomhofsplas zou ‘industrieel’ water genoemd kunnen worden. De belang-
rijkste natuurwaarden liggen in de oever en daar ligt het park tenminste  
30 meter vandaan. Lopend onderzoek heeft tot op heden geen negatieve 
effecten laten zien op zowel de waterkwaliteit als de biodiversiteit.

Heeft het park zich al bewezen?
Het Energiefonds Overijssel heeft, voor het tot koop heeft besloten,  
uitgebreid onderzoek gedaan naar de juridische en technische staat van  
het zonnepark. Het zonnepark Bomhofsplas is nu ruim een jaar aangesloten  
op het elektriciteitsnet en de productie van het park is geheel conform de 
verwachtingen.

Wat zijn de risico’s?
Veel van de technisch risico’s zijn afgedekt met (fabrieks)garanties, een  
onderhoudscontract en een verzekering. De hoeveelheid zonneschijn hebben 
we natuurlijk niet in de hand.  Er is ook een klein marktrisico. Dit treedt op als 
er een grote onbalans tussen het gebruik en de productie van energie. 

Wie kan er investeren?
Het investeren is voorbehouden aan leden van de Coöperatie Blauwvinger 
Energie. Mocht u nog geen lid zijn dan kunt u vrij eenvoudig lid te worden  
(€ 10 per jaar voor natuurlijke personen en € 50 voor bedrijven).

Hoe investeert u?
U kunt via de Coöperatie Blauwvingerenergie certificaten van aandelen kopen 
(ledencertificaten) van € 1000 per certificaat. Voorlopig is het maximum per 
investeerder op 50 certificaten gesteld. 
Via de STAK Bomhofsplas wordt met het ingelegde geld aandelen gekocht in 
het zonnepark. De STAK ontvangt de rente en keert dit op jaarbasis uit aan  
de certificaathouders.

Heeft u belangstelling om te investeren?
Bent u geïnteresseerd in deze investeringsmogelijkheid, laat het ons weten via: 
actie@blauwvingerenergie.nl. Wij plaatsen u dan op een lijst met gegadigden. 
Ook is er binnenkort een uitgebreid Informatiememorandum  (IM)  beschikbaar, 
op aanvraag via het zelfde mailadres, sturen wij u deze graag toe.

Investeer in Zwolse Energie 
Coöperatie Blauwvingerenergie streeft naar een volledig duurzame energievoorziening van Zwolle en  
roept burgers en bedrijven op om dit met elkaar mogelijk te maken. Zij zoekt investeerders in een groot 
drijvend zonnepark, dat de coöperatie met hulp van het Energiefonds Overijssel heeft weten te verwerven.




