Omwonenden hebben drie mogelijkheden om te profiteren van het windpark. Via het lidmaatschap van De Windvogel, door korting op de energierekening van Pure Energie én door deel te nemen aan de obligatielening.
Op deze pagina worden de mogelijkheden toegelicht, inclusief een
verwijzing naar websites met meer informatie.
Omwonenden kunnen nog deze week inschrijven voor rente van 5% tot 8% per jaar

Inschrijftermijn hoogste rentes van
obligatielening loopt deze week af

Korting op energierekening
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Omwonenden van het windpark kunnen nog tot en met vrijdag 9 juli (23:59 uur) inschrijven op de
obligatielening van Windpark Oostermoer. Als omwonende uit het gebied A krijgen ze dan een
rentevergoeding van 8%. Wie in gebied B woont, krijgt 5% rente. Na deze week wordt de obligatielening ook opengesteld voor alle andere inwoners en bedrijven in de regio en de rest van Nederland. Vanaf dat moment is voor iedereen sprake van een basisrente van 3%.
De obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar.
Bij de bepaling van de hoogte van de rente
zijn de contouren gehanteerd die eerder zijn
besproken in de werkgroep Participatie van de
Omgevings Adviesraad (OAR) Aa en Hunze.
Na vijf jaar en twee maanden krijgt een deelnemer zijn inleg (maximaal 5000 euro per
persoon) weer retour. De rente wordt jaarlijks
uitbetaald.
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Meedoen met
De Windvogel

Coöperatie De Windvogel doet mee in het
windpark als mede-eigenaar van één windturbine. Via deze burgercoöperatie kunnen
omwonenden investeren en een rentevergoeding van 3 tot 5 % krijgen.
Wanneer u lid bent van De Windvogel kunt u
meedoen aan de participatierondes.
U wordt dan gevraagd om geld te storten op
de momenten dat wij weer aan een windpark
bouwen. Die windparken staan door het hele
land. U draagt dus bij aan de verduurzaming
van ons land.
De Participatieronde van 2021 is nu geopend
voor een bedrag van €600.000. Deze ronde
loopt tot 15 september 2021. Daarna wordt u
gevraagd om uw inleg over te maken.
De looptijd van uw participatie is onbepaald
en de participatie is opvraagbaar.

Pure Energie, het energiebedrijf dat betrokken
is bij de bouw van 12 (van de 45) windturbines
in het windpark, biedt die omwonenden een
korting. Zij kunnen kiezen voor een contract
van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar en krijgen een korting die
oploopt tot 1100 euro (220 euro per jaar). De
korting geldt alleen voor particulieren.

A

Gas en elektriciteit

C

Pure Energie biedt gas en elektriciteit aan.
De stroom heeft het bedrijf zelf opgewekt.
Het energiebedrijf bouwt windturbines en
zonnepanelen in Nederland en werkt al sinds
1995 aan een duurzamer Nederland.

B

Het aanbod geldt voor omwonenden van het
windpark in:
Gieterveen, Nieuwediep, Gasselternijveen,
Gasselternijveenschemond, Drouwenermond,
Drouwenerveen, Nieuw Buinen, 1e Exloërmond, 2e Exloërmond, Exloërveen, Valthermond, 2e Valthermond, Buinerveen, Drouwenerveen en Eexterveenschekanaal.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben na het doornemen
van dit memorandum, dan kunt u contact
opnemen via: info@windpark-oostermoer.nl

Postcode

Benieuwd naar uw aanbod?
Kijk op de website www.pure-energie.nl/dmo
voor een aanbod op basis van uw postcode.

Het rendement is iets lager dan bij obligaties,
omdat de coöperatie jaarlijks niet alleen rente
vergoedt, maar ook een deel van de winsten
maatschappelijk investeert in duurzame
projecten.
Zo kunt u meedoen:
• lid worden van De Windvogel (50 euro)
• een bedrag investeren van minimaal 50 euro
met een rentevergoeding van 3 %.
• de verwachte rente is 5% vanaf 2022 en verder, vastgesteld door de leden.
Als lid van de coöperatie kunt u jaarlijks ook
stemmen over de projecten waarin geïnvesteerd
kan worden. De Windvogel zoekt die projecten
in de omgeving van het windpark Drentse Monden en Oostermoer.
Meer informatie:
De bijzonderheden voor participeren in Coöperatie de Windvogel zijn vastgelegd in het Informatie Memorandum op 26 juni 2021. Dat vindt u
op https://windvogel.nl/participeren/
Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

ADV/VP-2021-03

Informatie Memorandum
Aan de obligatielening zijn zekere risico’s
verbonden. In een Informatie Memorandum
staan alle regels volledig toegelicht. U vindt dat
Informatie Memorandum op:
www.duurzaaminvesteren.nl/windpark-oostermoer
Via die website kunt u ook direct inschrijven op
de obligatielening.
Het memorandum bevat ook een lijst met
postcodes die de verdeling aangeeft tussen
de gebieden A en B. Alle overige postcodes
vormen het gebied C.
Na sluiting van de inschrijvingsperiode volgt
het toewijzen. Na toewijzing zullen inschrijvers
een email ontvangen met een bericht hoeveel
obligaties aan hen zijn toegewezen en het verzoek tot betaling.
In die tweede fase hebben omwonenden geen
voorrang. Er wordt dan toegewezen op basis
van ‘wie het eerst komt, eerst maalt’.
Ook uit de gebieden A en B mag men dan alsnog meedoen, maar dan tegen 3% rente.

Omwonenden hebben herhaaldelijk gevraagd
om een lagere energierekening.

