
OVEREENKOMST 

ONDERGETEKENDEN: 

A.  De gemeente Dalfsen, vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.C.P. Noten, 
verder genoemd de gemeente; 

B. De Coöperatie Dalfsen Stroomt U.A., zetelende te Dalfsen, vertegenwoordigd door haar 
bestuurders, …, verder genoemd de coöperatie; 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: 

1. 
De coöperatie is voornemens een zonnepark te realiseren ten behoeve van het opwekken van 
elektriciteit op  daken van de onderneming Foreco, die is gevestigd op het Landgoed Rechteren 
in de gemeente Dalfsen. Daarbij wenst zij gebruik te maken van de zgn. postcoderoosregeling. 
Op grond van deze regeling worden bewoners die deelnemen in de coöperatie binnen het 
postcodegebied 7722 en aanpalende gebieden vrijgesteld van energiebelasting op elektriciteit 
voor zover het equivalent van het verbruik wordt opgewekt op de daken van Foreco. Dit initiatief 
wordt verder aangeduid als ‘het project’. 

2. 
Om de coöperatie toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek en speciaal met het 
oog op minder draagkrachtige inwoners van Dalfsen heeft de coöperatie Triodosbank  NV resp. 
Triodos Groenfonds NV onder voorwaardenbereid gevonden een belangrijk deel van het project 
te financieren. Daardoor kan het inleggeld van deelnemers beperkt blijven tot ca. 10% van de 
benodigde investering.  

3. 
Triodos Bank NV resp. Triodos Groenfonds NV stellen als voorwaarde voor het verlenen van een 
financiering dat de gemeente garant staat voor verplichtingen van de coöperatie tot betaling van 
rente en aflossing.  
 
4. 
De gemeente is onder voorwaarden bereid voor het project een gemeentegarantie te verstrekken 
aan Triodos Bank NV resp. Triodos Groenfonds NV. 
 
 
KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 
 
1. 
De gemeente zal ten behoeve van de financiering die de coöperatie wil aangaan bij Triodos Bank 
NV resp. Triodos Groenfonds NV voor haar project, een gemeentegarantie verstrekken aan 
Triodos Bank NV resp. Triodos Groenfonds NV, onder door de gemeente met deze instelling 
overeen te komen voorwaarden. 
 
2. 
De coöperatie verplicht zich jegens de gemeente tot naleving van de volgende verplichtingen:  
 
a. 
De coöperatie zal pas gebruik maken van de lening en opdracht geven tot het realiseren van het 
project zodra tenminste 80% van het project met deelnemingen is belegd. 
 
b. 
De coöperatie zal de gemeente regelmatig actief informeren over de gang van zaken ten aanzien 
van het project en de gemeente tenminste eenmaal per jaar uitnodigen voor een overleg. 
 



c. 
De coöperatie is verplicht om de gemeente onmiddellijk op de hoogte te stellen van opkomende 
feiten en omstandigheden die ertoe leiden of ertoe kunnen leiden dat de coöperatie haar 
verplichtingen jegens Triodos Bank NV resp. Triodos Groenfonds NV niet, niet tijdig of niet 
volledig kan nakomen. Zij is in dat geval bovendien verplicht om met de gemeente in overleg te 
treden en al die maatregelen te treffen die nodig zijn ter voorkoming van de situatie dat de bank 
de gemeentegarantie inroept. 
 
d. 
De coöperatie verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan Triodosbank NV resp. Triodos 
Groenfonds NV om aan de gemeente alle informatie te verstrekken die van belang is of kan zijn 
voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de coöperatie resp. voor haar vermogen om 
haar verplichtingen na te komen. 
 
e. 
De coöperatie is verplicht om de gemeente onverwijld te informeren wanneer er sprake is van 
een betalingsachterstand op de financiering die zij is aangegaan. 
 
f.  
De coöperatie is verplicht om haar zonnepanelen te plaatsten op door Foreco daartoe aan de 
coöperatie verhuurde dakruimte volgens de navolgende clausule: Foreco verhuurt, voor een 
bepaalde tijd van xx jaar, aan de coöperatie de daken van de opstallen zoals aangegeven op de 
als bijlage x bijgevoegde tekening, ten behoeve van de plaatsing daarop door de coöperatie van 
zonnepanelen, die door de coöperatie zullen worden geëxploiteerd, en waarvan het de 
uitdrukkelijke bedoeling is dat deze roerende zaken blijven en dus ook eigendom blijven van de 
coöperatie. 
 
Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te Dalfsen op ………………………… 2018; 
 
 
 
 
………………….     ……………………. 
 


