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Windpark Zeewolde, Rabobank, NWB Bank en
EKF kondigen herfinanciering windpark aan
De tweede grote mijlpaal in de financiering van het grootste windpark op land in Nederland
‘Windpark Zeewolde’ is een feit: de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) en de Deense
exportkredietverzekeraar EKF zijn naast de Rabobank toegetreden als medefinancier van het
windpark.
De financiering van Windpark Zeewolde werd eind juni bereikt door een lening van circa 500 miljoen euro
van de Rabobank. De NWB Bank en de Deense exportkredietverzekeraar EKF zijn nu als medefinancier van
het windpark toegetreden.
Algemeen directeur van Windpark Zeewolde Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma: “We zijn verheugd dat solide
partijen als de Nederlandse Waterschapsbank en EKF meedoen aan de financiering. Het toont het
vertrouwen dat partijen hebben in dit gebiedsgedreven windpark.”
“De financiering van Windpark Zeewolde is een goed voorbeeld van de uitwerking van onze strategie van
‘de duurzame waterbank’: het windpark profiteert van onze gunstige financieringsniveaus en zo leveren wij
een grote bijdrage aan een betaalbare energietransitie in Nederland. Deze transactie laat ook zien hoe wij
concreet invulling geven aan ons afgegeven commitment aan het Klimaatakkoord”, aldus Frenk van der
Vliet, Chief Commercial Officer bij NWB Bank.
“We zijn erg blij om een rol te spelen in de financiering van Windpark Zeewolde, aangezien dit een belangrijke
mijlpaal is; niet alleen voor Vestas als Deense exporteur, maar ook voor de gemeenschap achter het
windpark als geheel. Het project illustreert hoe lokale inzet en internationale samenwerking de groene
transitie mogelijk maken”, zegt Kirstine Damkjær, CEO bij EKF.
In de nieuwe structuur delen de NWB Bank, EKF en Rabobank de risico's van de grote lening. Naast de grote
lening is er ook een kleinere achtergestelde lening die volledig in handen blijft van de Rabobank.
Pieter Plantinga, Executive Director Project Finance: “Windpark Zeewolde is een cruciale stap in het
behalen van de doelen van het Nederlandse klimaatakkoord. En wel op zo’n manier dat de lokale omgeving
financieel mee kan profiteren. We zijn verheugd dat deze twee sterke partijen die koers bevestigen en de
samenwerking rond windpark Zeewolde komen versterken.”

De bouw van de windturbines start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021. Het volledige park
zal in 2022 gereed zijn en het wordt het grootste windpark op land van Nederland en het grootste
gemeenschapswindpark in Europa. Het windpark zal elektriciteit opwekken voor meer dan 250.000 lokale
huishoudens.
Windpark Zeewolde BV werd geadviseerd door Norton Rose (juridisch adviseur), Incredible en GreenGiraffe
(financieel adviseurs). De kredietverstrekkers werden onder meer geadviseerd door Clifford Chance
(juridisch adviseurs) en MottMcDonald (technisch adviseurs).
Einde persbericht
Over Windpark Zeewolde B.V.
Windpark Zeewolde B.V. is eigendom van een unieke samenwerking van meer dan 200 boeren, bewoners
en moleneigenaren in het buitengebied van Zeewolde. In dit gebied van meer dan 300 vierkante kilometer
is meer dan 90% van de boeren, bewoners en moleneigenaren al aandeelhouder. Samen vormen zij de
grootste boeren/burgerwindcoöperatie van Europa: Windpark Zeewolde. Met 320 MW is het ook nog het
grootste windproject op land in Nederland. Windpark Zeewolde bouwt 83 grote moderne molens. Deze
vervangen de ongeveer 220 verspreid staande turbines en wekken samen bijna drie keer meer energie op
dan de huidige turbines. Kijk voor meer informatie op www.windparkzeewolde.nl
Over Rabobank Groep
Rabobank Groep levert in verschillende landen over de hele wereld diensten op het gebied van
retailbanking, wholesalebanking, leasing en vastgoed. Rabobank Groep stelt het gezamenlijke belang van
mensen en gemeenschappen voorop en in de dienstverlening staat het leveren van waarde voor de klant
centraal. Project Finance adviseert en structureert bij (complexe) projectfinancieringstransacties, en heeft
een sterke focus op (hernieuwbare) energie en infrastructurele projecten. Project Finance is
toonaangevend in deze sectoren en beschikt over de kennis en ervaring om klanten en projecten verder te
helpen. Het team bundelt alle kennis van het financieringsspectrum in nauwe samenwerking met de
andere disciplines binnen de bank. Op deze manier bieden zij Rabobankklanten dienstverlening van de
hoogste kwaliteit. Voor meer informatie over de Rabobank Groep ga naar www.rabobank.com/nl.
Over NWB Bank
De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is een bank van en voor de Nederlandse publieke sector
met bijzondere aandacht voor water en duurzaamheid. Klanten van de bank zijn waterschappen,
gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en drinkwaterbedrijven en sinds enkele jaren is de bank
ook actief in de financiering van publiek-private samenwerking, exportkredietverlening en duurzame
energie. NWB Bank voorziet haar klanten van passende financiering tegen zo gunstig mogelijke tarieven.
Op die manier richt de bank zich op lage lasten voor de burger en een betaalbare verduurzaming van
Nederland. De NWB Bank beschikt over AAA/Aaa-ratings en staat als significante bank onder toezicht van
de Europese Centrale Bank.
Over EKF
EKF is het exportkredietagentschap van Denemarken. EKF, opgericht in 1922, helpt Deense exporteurs met
financiering en verzekeringen en helpt zowel kleine als grote bedrijven bij hun export- en internationale
handelsbehoeften. EKF is eigendom van en wordt gegarandeerd door de Deense staat, maar wordt beheerd
als een moderne financiële onderneming.
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