
Overheid spekt windmolen

Medemblik

Windmolen
‘De Ambtenaar’

De investeerders zijn onder andere
(aandeel in procenten):

*Alle bedragen zijn gebaseerd op schattingen

Meer dan de helft van de opbrengst van de molen komt van de overheid*.

Inkomsten windmolen over 15 jaarBouwkosten

Bouwkosten
8 miljoen

Lening van Rabobank
12,5 miljoen

Rijkman Groenink,
ex abn amro

(15,2 procent)
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Rijkman Groenink,
ex abn amro

(15,2 procent)

Galo Bagijn,
oprichter Binck bank

(2,1 procent)
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Galo Bagijn,
oprichter Binck bank

(2,1 procent)

Jan Willem Baud,
NPM Capital

(4,5 procent)
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Jan Willem Baud,
NPM Capital

(4,5 procent)

Frans van Lanschot,
adviseur ABN

(7,6 procent)
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Frans van Lanschot,
adviseur ABN

(7,6 procent)

Fiscale voordelen eigenaren
7,5 miljoen

Subsidie groene stroom
10 miljoen

Stroomopbrengsten
16 miljoen

Winst projectont-
wikkelaar,
overige kosten
7 miljoen

Investering
rijke particulieren
2,5 miljoen

Financiëring

Advertentie

Molenals lucratieveaftrekpost
Investeren induurzameenergiekan flinkebelastingvoordelenopleveren, zekervoorgroot-
verdieners. Topbankiers ‘verdienden’miljoenenaandemegawindmolenDeAmbtenaar.
Van onze verslaggevers
Merijn Rengers, John Schoorl

wieringerwerf Oud-ABN Amro-
bestuurder RijkmanGroenink en an-
deretopbankiershebbendeafgelopen
jarenmiljoenenvandefiscusterugge-
kregen dankzij hun investeringen in
duurzameenergie.

DatblijktuitonderzoekvandeVolks-
krantnaardebouwenfinancieringvan
de eerste megamolen op het Neder-
landse vasteland, de bijna 200meter
hoge windturbine De Ambtenaar bij
Medemblik. Om de duurzaamheids-
doelstellingen vande overheid te ha-
len, moeten de komende jaren veel
meer van dit soort windmolens wor-
dengebouwd.

Hetwas niet bekenddatDe Ambte-
naar via een ingewikkelde fiscale con-
structie als beleggingsobjectwas ver-
kochtaaneengroepvan21bankiersen
financieelspecialisten.Zijhoevendaar-
door minder inkomstenbelasting te
betalen.Naarschattingdehelftvande
totaleopbrengstvandeenormewind-
molenbijMedemblik bestaat uit sub-
sidies en belastingvoordelen voor de
eigenaren.

EldersinNederlandzijnvergelijkbare
fiscale constructies opgetuigd voor
schoneenergie,omvermogendeparti-
culieren belastingvoordeel te bieden.
Hetbetreftbehalvewindmolensookbij-
voorbeeldmestverwerkingsinstallaties.
RijkmanGroeninkzegtineenreactie

dat ‘zeer veel duurzameprojecten’ op
dezewijzezijngefinancierd.‘Ideëledoe-
lenwordengecombineerdmeteenre-
delijkrendementvancirca 10procent,’
aldusGroenink.Ookstelthij ‘eenklein
deel’vanzijnhogebelastingaanslaguit

2007(toenhij zijnaandelenABNAmro
verkocht) terug te hebben gekregen
dankzijzijn investeringindemolen.
Groenink bezit 15 procent van De

Ambtenaar, ABNAmro bestuursadvi-
seurFransvanLanschot8procent,het
hoofd grondstoffen vandeRabobank
5 procent en twee afgezwaaide top-
mannen van private equity-bedrijf
NPMCapital samen9procent.

Veelomwonendenzijnboosoverhet
formaat en de geluidsoverlast van de
molen.VoormaligwethouderKeesList
vanWieringermeer, die zijnhandteke-
ningzetteonderdebouwaanvraag,zegt
dat demolen ‘eigenlijk niet gebouwd
hadmogenworden’ omdatdieniet in
hetbestemmingsplanpaste.

Volgens List is er een truc toegepast
door de alleenstaandewindmolen te
behandelenalsof heteengrootschalig

windparkwas.Hij kondit tot zijn spijt
nietmeer ongedaanmaken. ‘De plan-
nenhadden aande gemeenteraad en
aande provincie voorgelegdmoeten
worden,’ zegt List. ‘Maar toen ikdepa-
pieren onder ogen kreeg,was het een
gelopenkoers.Dat isvoormijn tijdge-
beurd –onderdeogenvande toenma-
ligewethouder enburgemeester, bei-
denvanhetCDA.’
Eenwoordvoerdervandegemeente

Hollands Kroon,waaronderWiering-
meer valt, zegt in reactie dat ‘de ver-
gunning voor De Ambtenaar is ver-
leend omdat het bouwwerk en het
voorgenomengebruikpasteindetoen
van toepassingzijnde regelgeving.’
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De reus die er niet had mogen zijn
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Advertentie

‘Ik ben voor 15 procent ei-
genaar van De Ambtenaar,
omdat ik geloof in het ver-
duurzamen van de ener-
gieproductie. Daarnaast

zijn er financiële redenen. De over-
heid heeft een aantal duurzame
energiesubsidies opengesteld
voor particulieren. Dat is vooral in-
teressant als je in de hoogste be-
lastingschijf valt.
Ik werd over deze molen gebeld
door een gespecialiseerde finan-
ciële boetiek. De eigenaren kende
ik nog uit de financiële wereld. Zij
hadden net als iedereen in de
krant gelezen dat ik in 2007 heel

veel inkomstenbelasting had be-
taald, nadat ik mijn aandelen ABN
Amro had verkocht. Ik was net op
tijd om een deel daarvan terug te
halen. Dat kon dankzij een zogehe-
ten carry-back, waardoor je tot vijf
jaar na dato je inkomstenbelasting
kunt terugclaimen. Dat is allemaal
geaccepteerd door de fiscus.
De top van de loonslaven werkte de
afgelopen jaren in de financiële
sector.Juist voor bankiers zijn in-
vesteringen in duurzame energie
interessant als aftrekpost.Zij be-
talen – in tegenstelling tot onder-
nemers – veel inkomstenbelasting.
De overheid heeft dit schema be-

dacht. Daardoor verdien ik in drie
jaar tijd mijn investering terug.
Het totale rendement bedraagt 10
en 15 procent, en dat vijftien jaar
lang. Er zijn overigens wel risico’s
aan verbonden, bijvoorbeeld dat
het minder hard waait dan is voor-
gespiegeld, of dat er technische
problemen zijn met de molen.
De Ambtenaar is een prachtige
machine. Ik moet wel zeggen: hij is
erg groot en staat relatief dicht bij
Medemblik. Daar hebben
de investeerders zich niet
mee bemoeid en de omwo-
nenden hebben zich dat
niet gerealiseerd.’

De verklaring van Rijkman Groenink

EenOekraïnerheeft vrijdaggepro-
beerdeenTurksvliegtuig teka-
penomnaarSotsji tevliegen.Hij
riepdatereenbomaanboord
was.Debemanningwisthemwijs
temakendathet toestelnaar
Sotsji vloog,maarhet landde in
Istanbul.Daarprobeerdendeau-
toriteitenhemover tehalenzich
over tegeven. AP

Man wil naar Sotsji

Kapingmislukt

Omwonenden zijn
boos over formaat en
geluidsoverlast


