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Geachte voorzitter/leden,

ln het kader van de sturing op verbonden partijen is eind 2014 met uw Staten de af-
spraak gemaakt dat u van alle verbonden partijen in de exploitatiefase het jaarverslag
ontvangt. ln lijn met deze afspraak ontvangt u hierbij het Jaarverslag 2016'Feiten en
cijfers'van de Drentse Energie Organisatie (DEO). Het jaarverslag is op g mei20l7
door het bestuur van de DEO vastgesteld en is voorzien van een goedkeurende con-
troleverklaring van de accountant.

Relatie met provinciaal doel
Zoals met u afgesproken, leggen wij in deze brief kort de relatie tussen het Jaarver-
slag 2016 van de DEO en de provinciale doelstellingen. De inzet van de DEO is
gericht op het versnellen van de energietransitie. ln dat kader financiert de DEO - door
het verstrekken van energieleningen aan zowel bedrijven, particulieren als maat-
schappelijke organisaties - projecten in het kader van duurzame energie.
De DEO levert een bijdrage aan realisatie van doelstelling 5.1 'Het stimuleren van, en
het leveren van een bijdrage aan, een uitstoot door energiegebruik van 3,0 Mton in
2020 (dit is 20% lager dan in 19901. Uit het Jaarverslag 2016 volgt dat de realisatie
van de door DEO tot 2017 gefinancierde energieprojecten zal neerkomen op een be-
sparing van 371J29 GJ en 56.006 ton CO2 in 2021. Het is dus aannemelijk dat de
doelrealisatie nog verder zal toenemen.

Jaarverslag 2016
Het jaarverslag is opgedeeld in het bestuursverslag en de Jaarrekening 2016. ln het
jaarverslag gaat de DEO in op de toekomstige ontwikkelingen, mogelijke risico's en
dilemma's. ln het bestuursverslag rapporteert het bestuur van de DEO over de in 2016
behaalde resultaten. Uit het bestuursverslag wordt duidelijk dat er veel gebruik wordt
gemaakt van de financiële instrumenten van de DEO om te investeren in een energie
neutraal Drenthe. Van het beschikbare budget van€29,2 miljoen heeft de DEO eind
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2016 € 25,8 miljoen aan financieringen verstrekt. Uit de jaarrekening over 201ô blijkt
dat de DEO over 2016 een positief resultaat heeft geboekt van € 104.000,--. Dit posi-
tieve resultaat is ingegeven door de toegenomen rente-inkomsten (voor 2016:
€ 638.101,-). De organisatiekosten van de DEO (voor 2016: € 533.681 ,-) kunnen
volledig hieruit worden gedekt.

Risico's
Het grootste risico voor de DEO is het debiteurenrisico. Hierover rapporteert de DEO
uitgebreid in het bestuursverslag 2016 (pagina's 9 en 10). Uit deze toelichting wordt
duidelijk dat mede door het actief debiteurenbeheer van de DEO er in 2016 goede
afspraken zijn gemaakt over het inlopen van betalingsachterstanden. De DEO
verwacht dat in 2017 deze betalingsachterstanden zijn weggewerkt. Voor alle door de
DEO verstrekte financieringen geldt dat de DEO een recht van hypotheek of pand-
recht heeft gevestigd (pagina 30 van de Jaarrekening 2016).

Toekomstige ontwikkeli ngen
Het succes van de DEO heeft als risico dat de uit te zetten middelen door de DEO
binnen afzienbare tijd ontoereikend zijn om aan de vraag te voldoen. ln het Jaar-
verslag 2016 en het Beleidsplan 2017-2020 geeft de DEO aan dat een aanvullende
lening van € 10 miljoen voldoende is om het financieringsniveau in stand te houden
dat gelijk is aan de afgelopen periode. ln de Voorjaarsnota 2017 die momenteel ter
besluitvorming bij u voorligt, is de aanvullende financieringsvraag van € 10 miljoen
voor de DEO opgenomen. Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat met de DEO
afspraken worden gemaakt over de werkwijze bij beëindiging van de DEO en de wijze
van terugbetaling van de verstrekte leningen en dat de governance van de DEO wordt
aangescherpt.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Drenthe,

, secretaris , voorzitter

Bijlagen

wa/coll.
lag 2016 DEO'Feiten en cijfers' met aanbiedingsbrief
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Aan: 
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 
T.a.v. mevrouw H. Wolters-Potters en de heer S. Bakker 
Postbus 122 
9400 AC  ASSEN 

 

 

Assen, 16 mei 2017 
Ons kenmerk: DEO2017046 
Behandeld door: G.G.A. Hoek 
Onderwerp: Toezending Jaarverslag 2016 Drentse Energie Organisatie 

 

Geacht College, 

Bijgaand zenden wij u, overeenkomstig voorwaarde 3c van de subsidiebeschikking van de Drentse 
Energie Organisatie, ter informatie de jaarrekening, het jaarverslag en de bijbehorende 
accountantsverklaring over 2016. 

 

Met vriendelijke groet, 
Drentse Energie Organisatie 

 

 

G.G.A. Hoek 
Directeur 
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Zonnecarport (l 12 kWp) bungalowpark Het Drentse Wold, Hoogersmilde

Jaarverslag 2016
Drentse Energ¡e Orga nisatie

"Feiten en cijfe rs"

Datum 9 mei 2OL7

Geparafeerd



Colofon
De Drentse Energie Organisatie is mogelijk gemaakt door een subsidie van deprovincie Drenthe.
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@ Drentse Energie Organisatie 2017
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lnleiding

De Stichting Drentse Energie Organisatie (DEO) is in december 2011 opgericht door de provincie

met als doel de energietransitie in Drenthe te versnellen. Jaarlijks rapporteert DEO de provincie

over de behaalde resultaten in het jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen jaar. ln het

onderhavig jaarverslag wordt een terugblik gegeven over het jaar 2016.

Achtergrond

De Stichting Drentse Energie Organisatie richt zich op het versnellen van de energietransitie. DEO

biedt hiertoe ondersteuning in de vorm van kennis, netwerk en/of financiën. DEO heeft voor de

uitvoering van haar werkzaamheden subsidie van de provincie Drenthe ontvangen. De middelen uit

de subsidie worden revolverend ingezet in duurzame energieprojecten. Dit kan door middelvan

leningen, garantiestelling of door participatie. Het gaat hierbij altijd om haalbare projecten die

zonder deze vorm van financiering niet van de grond zouden komen.

ln het verleden werden de van de provincie ontvangen middelen ook aangewend voor de

organisatiekosten van DEO. ln 2016 waren de rente-inkomsten van DEO echter zo hoog dat de

organisatiekosten hieruit konden worden bekostigd. DEO heeft in 2016 een bescheiden winst

gemaakt van ca € 100.000. Deze middelen zijn toegevoegd aan het fondsvermogen en zullen worden

ingezet voor financieringen. Het is de verwachting dat de winst in de komende jaren zal oplopen

waarmee het saldo van DEO op einddatum (3I-I2-2O20) boven het oorspronkelijke subsidiebedrag

van € 29,2 miljoen uitkomt.

Midterm Review

201-6 was het jaar van de Midterm Review. Provinciale Staten heeft in dit kader een onderzoek

uitgevoerd naar de werkwijze en effectiviteit van DEO. Daarnaast heeft DEO in haar jaarverslag over

201.5 een analyse opgenomen over de periode 20L1 tot en met 2015 en prognoses gemaakt voor de

periode tot en met 2020. Beide rapportages zijn in de Statencommissie Omgevingsbeleid van

september behandeld. Het algehele oordeel over DEO was positief en de resultaten van DEO gaven

geen aanleiding om veranderingen door te voeren in de voorwaarden waaronder de subsidie aan

DEO is verleend.

U itbreiding fondsvermogen

Uit de prognoses van de Midterm Review bleek dat DEO bü het voortzetten van dezelfde

financieringssnelheid medio 2Ot7 door haar middelen heen zou zijn. Derhalve heeft DEO op 24

februari 2016 een verzoek ingediend bij de provincie om het fondsvermogen met € L0 miljoen uit te

breiden. Hierover zijn in 2016 diverse gesprekken gevoerd. Het was echter niet opportuun om,

hangende de behandeling van de Midterm Review door Provinciale Staten, een besluit te nemen

over uitbreiding van het fondsvermogen. Uiteindelijk is afgesproken om hiervoor in de

Voorjaarsnota van 20L7 ruimte te zoeken.

{i
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Wel heeft DEO in 2076€ 100.000 opgehaald bij de gemeente Emmen. Aangevuld met middelen

vanuit DEO zelf is deze € 100.000 uitgezet in leningen aan mkb'ers uit Emmen (zie ook hoofdstuk

Regelingen).

Beleidsplan 2Ot7-2020

Eind 2015 verliep het beleidsplan 2Ot2 - 2OI5. Aangezien in 2016 de Midterm Review zou worden

behandeld, heeft DEO vanuit de provincie goedkeuring gekregen om met het schrijven van het

nieuwe beleidsplan te wachten totdat de Midterm Review door Provinciale Staten zou zijn

behandeld. Het nieuwe beleidsplan 2017-2020 is in november2OT6 bij de provincie ingediend. Het

beleidsplan kent financieel twee varianten, te weten een variant met en zonder uitbreiding van het

fondsvermogen. Rekening houdend met de resultaten van 2016 kan DEO zonder uitbreiding van het

fondsvermogen per jaarvoor € 4 miljoen aan projecten financieren. Met uitbreiding van het

fondsvermogen kan voor € 7 miljoen aan projecten worden gefinancierd.

I nvesteringsklimaat duurzame energie

ln potentie groeit het aantal bedrijven/partijen dat wil investeren in duurzame energieopwekking

gestaag. Toch zijn er in 20L6 slechts een beperkt aantal projecten tot uitvoering gekomen. Oorzaak

hiervan is de snelle uitputting van de SDE+ regeling in zowel 2015 als in het voorjaar 2016.

Grootschalige duurzame energieprojecten kenmerken zich door een relatief hoge onrendabele top.

Met de SDE+ subsidie krijgen deze projecten een vergoeding per kWh of GJ geproduceerde energie

en ontstaat er een haalbare businesscase die op haar beurt financierbaar is. Uitgangspunt van de

SDE+ is dat degene die tegen de laagste kosten duurzame energie kan produceren de grootste kans

heeft op SDE+ subsidie. Zowel in 2015 als in het voorjaar van 2016 is het overgrote deel van het

beschikbare SDE+ budget toegekend aan projecten met betrekking tot het büstoken van biomassa in

kolencentrales. ln deze SDE+ rondes heeft slechts een enkel Drents bedrijf een SDE+ subsidie

toegewezen gekregen. De betreffende bedrijven konden vervolgens zonder financiële hulp van DEO

hun plannen realiseren. Dit is vervolgens terug te zien in de resultaten van DEO over 2016.

ln de najaarsronde van de SDE+ 2016 zijn weer 64 SDE+ subsidies in Drenthe toegekend. Het is de

verwachting dat een deel van deze projecten DEO nodig heeft voor de realisatíe van hun project in

2OlT.Daarnaast is het budgetvan de SDE+ regelingin20TT verhoogd en mogen kolencentrales niet

meer meedoen aan de regeling. Het is derhalve de verwachting dat het aantal projecten in 2OL7

exponentieel groeit en er weer een grote vraag naar financieringen ontstaat.

Jaarverslag 2016

Het onderhavige jaarverslag heeft als ondertitelde naam "feiten en cijfers" meegekregen. Het

verslag gaat vooral in op de behaalde resultaten van 2016.

ln dit jaarverslag worden achtereenvolgens de algemene resultaten, de resultaten ten aanzien van de

reguliere financieringen en de resultaten ten aanzien van de regelingen beschreven. Vervolgens

wordt ingegaan op de ontzorging op kennis en de ontzorging van de initiatieven van onderaf. Het

jaarverslag wordt afgesloten met de jaarrekening 2016.

¡;sdoeXeind.en
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Resultaten 2016

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene resultaten van DEO over het jaar 2OL6. Hierbij wordt
ingegaan op projectenportfolio, ontvangen rente en aflossing, bijzonder beheer, de ontzorging op

kennis en de afgevallen projecten.

Projectenportfolio

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de projectenportfolio van DEO per fase. Hierbij is de

situatie geschetst van eind 2015 en eind 201-6.

Overzicht van de en 2016

* Dit betreft cumulatieve bedragen. Op deze bedragen is door leningnemers afgelost.

De projecten in de financieringsfase zijn projecten waarvoor een reservering is gemaakt. De

projecten in de exploitatiefase zijn gefinancierde projecten. Op de laatste bladzijde van dit
hoofdstuk is een volledig overzicht opgenomen van deze projecten, inclusief de projecten die hun

financiering volledig hebben afgelost. ln dit overzicht is van de projecten in de exploitatiefase en van

de afgeloste projecten tevens de energiebesparing/duurzame energieproductie in Giga Joules en

COz-reductie in tonnen per jaar aangegeven. ln totaal bedraagt de uitgelokte

energiebesparing/duurzame energieproductie 391-.01-3 GJ. De totale COz-reductie van de projecten

bedraagt 60.L29 ton perjaar.

Eind 201-6 bedroeg de cumulatieve financieringsbestemming € 25,797 miljoen. De

financieringsbestemming betreft de som van de middelen die voor projecten zijn gereserveerd en

middelen die zijn opgenomen in financíeringsovereenkomsten. Voor de in financieringen opgenomen

middelen wordt vervolgens onderscheid gemaakt in middelen die daadwerkelijk zijn uitgekeerd en

middelen die in depot staan. De tabel op de volgende bladzijde geeft de verdeling van de

financieringsbestemming weer.

'i/i'! i.ìrii

l,i,g;i:.:L';XeÍ¡.

Haalbaarheid/

3usinessplan
35 44

-rnancrenng 8 9

Exploitatie
32 regulier

62 energielening

33 regulier

90 energielening

Volledig afgelost
2 regulier 4 regulier

4 energielening

Financieringsbestem ming €22,019 mln* €25,797 mln*

Fase Eind 2015 Eind 2016
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Financieringsbestem ming € 22,019 mln* €25,797 mln*

€ 7,065 mlnReservering € 5,561 mln

Gefinancierd € 16,758 mln € 19,159 mln

Depot € 5,404 mln € 3,891 mln

€ 14,99 mln*Uitgezet € 11,054 mln*

€ 0,300 mln €O,427 mlnVolledig afgelost

Eind 2015 Eind 201.6

eind 2015 en eind 2076

* Dit betreft cumulatieve bedragen. Op deze bedragen is door leningnemers afgelost.

De projecten van de projectenportfolio zijn onder te verdelen in verschillende typen. ln de

onderstaande tabel wordt voor de reguliere projecten per fase de typen projecten aangegeven

Types projecten per fase2075 en 2016

t.',

'vo(,7

Haalbaarheid/Businessplan Biobrandstofproductie (1x)

Biomassacentrale (4x)

Biovergister (4x)

Duurzaam vastgoed (2x)

Restwarmte (1x)

Totaal energievoorziening (3x)

WKo (3x)

Zon op daken (10x)

Zonneweide (5x)

Overig (2x)

Biomassacentrale (1x)

Biovergister (4x)

Duurzaam vastgoed (5x)

Energiebesparing industrie ( lx)
Restwarmte (1x)

wKo (2x)

Zon op daken (23x)

Zonneweide (7x)

Financiering Biobrandstofproductie (2x)

Biomassacentrale (1x)

Biovergister (1x)

Duurzaam vastgoed (3x)

Regeling (1x)

Biomassacentrale (2x)

Biovergister (1x)

Duurzaam vastgoed (3x)

Windenergie (1x)

Zon op daken (2x)

Fase Type project eind 2015 Type project eind 2016

-8-
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Exploitatie

Biomassacentrale (3x)

Biovergister (7x)

Duurzaam vastgoed (2x)

Energieleningen (62x)

Restwarmte (2x)

Totaal energievoorziening (3x)

Zon op daken (12x)

Zonneweide (2x)

Overig (1x)

Biobra ndstofproductie (2x)

Biomassacentrale (3x)

Biovergister (7x)

Duurzaam vastgoed (4x)

Energieleningen (90x)

Totaal energievoorziening (2x)

Zon op daken (12x)

Zonneweide (3x)

Afgelost

Restwarmte (1)

Totale energievoorziening ( lx)

Regeling (4x)

Restwarmte (2x)

Totale energievoorziening (1x)

Overig (1x)

Types projecten per fase2075 en 20L6 (vervolg)

Rente en aflossing

Rente en aflossing wordt zoveel als mogelijk geïnd door middel van automatische incasso's. Voor een

aantal leningen werd/wordt gewerkt met periodieke facturen. De meeste hiervan zijn in 20L6

omgezet in rente en aflossingen door middel van automatische incasso's.

De onderstaande tabel geeft de ontvangen rente en aflossing weer.

Overzicht rente en 201-5 en 2076

ln 2016 zijn 1.51-0 automatische incasso's ingezet. ln2,SYo van de gevallen is een incasso gestorneerd

(tegen 5%in 2OI5). ln alle gevallen hing de stornering samen met een tijdel'rjk tekort aan saldo op de

reken¡ng van de leningnemer. ln één specifiek geval waarbij meerdere maanden achter elkaar de

incasso werd gestorneerd, is in overleg met de leningnemer de tegenrekening aangepast waarna de

incasso's wel goed gingen.

Risico's

Het voornaamste risico van DEO wordt gevormd door het niet terug kunnen betalen van de lening

door een leningnemer. Hiertoe voert DEO een actief debiteurenbeheer door nauw in contact te

blijven met leningnemers, door zo veel mogelijk te werken met maandelijkse automatische incasso's

en in specifieke situaties de jaarrekeningen op te vragen.

't::,

t : ' :.1 :1,;':i 
1,.

t
ii

I

Ontvangen rente €240.L91 € 510.633

Ontvangen aflossing €L47.642 €5L3.527

2015 2016
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ln 2016 is gebleken dat met name knelpunten ontstaan in situaties waarbij een leningnemer de

lening op basis van jaarlijkse aflossingen moeten terugbetalen. Eind 2016 bevonden zich vier van dit

soort leningen in bijzonder beheer waarbij in één situatie de leningnemer officieel in gebreke is

gesteld. Met betrekking tot deze financieringen zijn specifieke betalingsafspraken gemaakt. Deze

worden door de leningnemers nageleefd. Het ¡s de verwachting dat medio 2017 er geen leningen

meer in bijzonder beheer zitten.

De leningen waarbij rente en aflossing jaarlijks wordt geïnd door middel van een factuur zijn

grotendeels omgezet naar leningen waarbij de inning plaatsvíndt door middel van maandelijkse

automatische incasso's. Dit maakt dat de per keer te betalen bedragen niet te hoog worden en er

beter zicht bestaat (maandelijks) op het betaalgedrag van de leningnemers.

Naast de voornoemde ingebrekestelling is in 20L6 nog een tweede partij in gebreke gesteld. Deze

partij heeft inmiddels aan al haar verplichtingen voldaan en is niet langer leningnemer van DEO.

ln 2015 werd één partij in gebreke gesteld. Deze partij heeft in 2016 de lening volledig afgelost

overeenkomstig de afspraken uit de betalingsregeling.

Ontzorging op kennis

ln 2016 zijn er 210 bedrijven/projecten ondersteund door de inbreng van kennis vanuit DEO. ln ca.

110 gevallen is voor de bedrijven/projecten een exploitatiemodel uitgewerkt. ln de rest van de

gevallen heeft de ontzorg¡ng op kennis vooral betrekking gehad op het financieel (her)structureren

van het project.

Afgevallen projecten

ln 2016 zijn22 projecten uit de projectenportfolio afgevallen. Hiervan waren 6 projecten reeds door

DEO gefinancierd die niet zijn gerealiseerd (deze zijn niet meer meegenomen in de bovenstaande

overzichten van gefinancierde projecten). De 6 afgevallen projecten die reeds waren gefinancierd,

zijn onder te verdelen in 1 reguliere financiering en 5 leningen op basis van een regeling.

Redenen van het niet doorgaan van projecten zijn:

r 2 projecten zijn gerealiseerd met eigen vermogen zonder financiering van DEO

. 1 project is door DEO na indiening businessplan afgewezen

. 6 projecten kregen de omgevingsvergunning of contractvorming niet rond.

. 4 projecten kregen het resterende deelvan de financiering niet rond.

. 4 projecten hebben de SDE-subsidie laten verlopen.

o 1 project liep de subsidie voor duurzame sportaccommodaties mis

. 4 projecten reageerden niet meer op ingesproken voicemails en e-mailberichten en zijn om die

reden uit de projectenportfolio verwijderd.

1/aJ{:}!.1

-10-

sln.*$en



Afs. Renovatie zwembad € 700.000 €c € 250.000 €0 €0 624 40

Afs. Restwa rmtesebru i k zwemba d € 100-000 €c € 50.000 €0 €0 562 32

Afs. Restwa rmtesebrui k va n ve rs¡ster € 135.000 €c € 67.500 €0 €0 10.08c 1.403

€ 40_000Afs. Overbruggi ngsfin. coöperat¡e voor BTw €c € 20.000 €0 €0 c 0

Afs. 1 deelfi na ncieri ns deta¡ I ha ndel € 12.500 € 5.000 €0 €0 29 5

Afs. 1 deelfi na ncieri ne dienstverleni ne € 11.518 € 5.759 €0 €0 30 s

Afe. 1 deelfina ncieri ns infra € 46.476 €23.238 €0 €0 73 73

Afs. 1 deelfina ncieri ns overis € 11.260 € 5.630 €0 €0 76 12

Expl PV oo asrarisch pand € 300.000 € 121.00C € 121.000 € 121.000 €0 306 49

Exol PV oo 20 aprarische oa nden € 700.000 € 350.00c € 350.000 € 350.000 €0 1.59C 283

Exp I Doorsta rt versister € 800.000 € 400.00c € 400.000 € 400.000 €0 28.80C 4.528

Exo I Nieuwbouw versister € 2.300.000 € 1.000.00c € 1.000.000 € 1.000.000 €0 17.zAC 2.716

Expl Enersievoor¿ieni ng dierentui n € 4.000.000 € 750.00c € 750.000 € 750.000 €0 5.00c 7.262

Exol Enersievoozieni ns woonwi ik € 2.400.000 € 1.000.00c € 1.000.000 €0 € 1.000.000 s.o2Ê 794

Expl Zonneweide € 2.000.000 € 1.000.00c € 1.000.000 € 1.000.000 €0 4.68C 736

Exol PV oo 75 socíale huurwoninqen €212.370 € 100.00c € 100.000 € 15.000 € 85.000 1.85C 297

€2.t12.096 € 1.O0o-ooc 5_51CExpl PV op 600 sociale huurwoningen € 1.000.000 € 450.000 € 550.000 866

Exol PV oo 600 sociale huurwoninsen €2.123.060 € 1.000.000 € 1.000.000 € 400.000 € 750.000 5.5M 872

Exol. Pel letkachel voor 232 huurâ ooã rtemên € 1.400.000 € 600_000 € 600_000 € 600_000 €0 40,755 6.408

Exp I Lease zonneoanelen voor oart¡culierer € 2.400.000 € 600.000 € 600.000 € 350.000 € 250.000 5.577 876

Exol Nieuwbouw versister € 1.700.000 € 850.000 € 850.000 € 850.000 €0 T9.74C 3.105

Expl Doorsta rt vers¡ster € 3.500.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €0 24.44C 3.905

Exol LJi tbre i di ne ve rsi ster € 2.250.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €0 24.44C 3.90s

ExpI Nieuwbouw versister € 3.400.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €0 100.00c 5.700

Exol Pelletkachel en PV voor aPrariër € 500.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €0 4.r4C 650

Exp I Pelletkachel en heatpípes voor agrarië € 340.000 € 170.000 € 170.000 € 170.000 €0 5.80s 912

Exol Doorstart versister € 800.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 €0 26.28C 4.r32

Expl Energieneutraa I vastgoed € 9.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €0 t84 29

Expl Lease zonneoa nel en voor ûa rtícul ¡erer € 3.800.000 € 380.000 € 380.000 € 38.000 €342.000 9.396 L.473

Exol Zonnecentra le boven oa rkeerol aats € 7.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €0 1A.72C 2.943€ 1.000.000

Exol Duur¿aam vastsoed € 143.000 € 71.500 € 71.500 € 71.500 €0 18C 28

Exol Bi obra ndstoforod ucti e € 1.155_000 € 335_000 € 335.000 € 335.000 €0 c 0

Expl Bi odi ese I producti e € 225.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 €0 c 0

Exol Duurzaam zorsvasteoed € 2.500.000 € 580.000 € 580.000 € 580.000 €0 c 600

Expl Duurzaam zorsvasteoed € 2.300.000 € 500.000 € 500.000 €0 € 500.000 c 816

Exol Zonnecentrale en heatoioes oo zwemb €267.OOC € 133.500 € 133.500 € 133.500 €0 r.277 204

Expl Zonnecentra I e oo bedr¡ ifs oa nd € 102.00c € 51.000 € 51.000 € 51.000 €0 278 43

Expl Zonnecentra le oo bedri ifs oa nd € 500.00c € 250.000 € 250.000 € 250.000 €0 1.403 22A

Expl Coöpe ra ti eve zon nece ntra I e € 167.50C € 85.000 € 8s.000 € 85.000 €0 486 76

Exp I Zonnecentrale op sociale huur € 200.000 € 100.000 € 100.000 €0 € 100.000 54C 85

Exnl Zonnecentra le boven oa rkeerol aats €237.20,C € 110.000 € 110.000 40'4€ 110.000 €0 64

Exol Reeel insen Enersielenine € 2.5@.000

Exol 13 deelfi nancierinsen asrarisch €747.258 € 365.739 €215.739 € 150.000 5.330 730

Exo I 11 deelfinancierinsen a utobra nche € 317.401 € 133.411 € 83.411 € 50.000 764 729

Exo I 6 deelfinanciarinsen bouw ên instãl € 195.56€ € 64.755 € 64.755 €0 297 45

Expl 8 deelfi na nci eri nsen deta i I ha ndel € 403.558 € 167.779 € 167.779 €0 870 146

Exol 10 deelfinancieri nsen dienstverleni r €224.42C €1ro.242 €74-476 € 35.366 7.103 97

Expl 3 deelfi na ncieri ns dorps hui s/cooper € 157.00C € 78.000 € 78.000 €0 457 59

Exo I 2 deelfina ncierinsen ESCO €23.26C € ro.749 € lo_749 €0 6.198 2.263

Exp I 6 deelfinancierinsen horeca en recre €269.492 € 116.054 € 116.054 €0 7-046 707

Exol 3 deelfinancierinsen ICT branche € 1.82.573 € 8s.029 € 85.029 €0 265 48

Expl 2 deelfina ncieri nsen i nfra techniek €76.LOC €36.740 €36.740 €0 47 I
Exol 3 deelfina ncieri nsen soortverenisi ne € 168.191 € 83.841 € 83.841 €0 289 35

Exp I 22 deelfinancierineen overis € 836.019 €238.490 € 158.915 €79.575 2.460 395

Fase Project Investering Reserverì n¡ Gefinancie Uitgezet Depot Energie CO2
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Fi n. Host Klazinaveen 2 € 8.000.000 € 1.000.0001 €ol €ol €ol nvt nvt

Fi n. Woeeen BV € 2.000.000 € 1.000.0001 €ol €ol € ol nvt nvt

Fi n. Renovatie school € 5-800.000 € 1.000.0001 €01 €01 € o¡ nvt nvt

F¡ n. Windenereie € 100.000.000 € 1.000.0001 €01 €o¡ € ol nvt nvt

Fi n. Duurzaa m Vastsoed € 3.400.000 € soo.000l €ol €01 € 0l nvt nvt

Fin. Pl u imvee mest ve rbra nding € 1.000.000 € 400.0001 €01 € ol €o¡ nvt nvt

Fi n. NOM renovatie a ooa rtementen € 1.600.000 € 400.0001 €01 €o¡ €o¡ nvt nvt

Fi n. PV op dak € 500.000 € 2so.0001 €ol €01 €Ol nvt nvt

Fi n. PV oo dak € 1.200.000 € so0.oool €01 €o¡ €Ol nvt nvt

Totalen €1'89.0?6.224 € 25.297.æOl € 19.158.9ss1 € U.s30.3871 €6.20t.44t ?9L.OL3 60.129

o De genoemde bedragen in de kolommen gefinancierd en uitgezet zijn inclusief reeds gedane afloss¡ngen
r Energie u¡tgedrukt in opgewekt€ of bespaarde GJ

¡ COz-reduct¡e u¡tgedrukt in ton perjaar

rr,lcii
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Reguliere financieringen

Het ontzorgen op financiële knelpunten bij duurzame energieprojecten is één van de kerntaken

van DEO. Deze wijze van ontzorging vult DEO in middels Reguliere financieringen en Regelingen.

Dit hoofdstuk gaat in op de resultaten met betrekking tot de Reguliere financieringen.

Reguliere financieringen

Reguliere financieringen zijn financieringen met een omvang van minimaal € 50.000 en een

maximum van € 1" miljoen. DEO mag maximaal 50% van de investering financieren. Het financieren

geschiedt aan de hand van de procedures opgenomen in het Handboek DEO en overeenkomstig de

regels uit het lnvesteringsreglement

Eind 2016 waren de in de onderstaande tabel genoemde projecten door DEO gefinancierd met een

reguliere financiering.

Stond von zaken lopende gefinancierde projecten

Restwa rmtebenutting voor zwemba d € 50.000 € s0.000 €0 €0 0 o

Renovatie zwembad € 700.000 € 250.000 €0 €0 624 40

Overbruggingsfin. coöperatie voor BTW € 40.000 € 20.000 € 20.000 €0 0 0

Restwa rmtegebruik va n vergister € 13s.000 € 67.500 € 67.500 €0 10.080 1.403

PV op agrarisch pand € 300.000 € 121.000 € 121.000 €0 306 49

PV op 20 agrarische panden € 700.000 € 3s0.000 € 350.000 €0 1.590 283

Doorstart vergister € 800.000 € 400.000 € 400.000 €0 28.800 4.528

Nieuwbouw vergister € 2.300.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €0 77.280 2.716

Energievoorziening dierentuin € 4.000.000 € 750.000 € 750.000 €0 s.000 7.262

Energievoorzieni ng woonwij k € 2.400.000 € 1.000.000 €0 € 1.000.000 5.026 790

Zonneweide € 2.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €0 4.680 736

PV op 75 sociale huurwoningen €212.370 € 100.000 € 15.000 € 85.000 1.850 29L

PV op 600 sociale huurwoningen €2.tt2.096 € 1.000.000 € 400.000 € 600.000 5.510 866

PV op 600 sociale huurwoningen €2.L23.060 € 1.000.000 € 350.000 € 6s0.000 5.544 872

Pelletkachel voor 232 huurappartementen € 1.400.000 € 600.000 € 600.000 €0 40.755 6.408

Lease zonnepanelen voor particulieren € 2.400.000 € 600.000 € 350.000 € 250.000 5.577 876

Nieuwbouw verg¡ster € 1.700.000 € 8s0.000 € 850.000 €0 79.746 3.10s

Doorstart vergister € 3.500.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €0 24.840 3.905

Uitbreiding vergister € 2.250.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €0 24.840 3.905

Nieuwbouw vergister € 3.400.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €0 100.000 5.700

Pelletkachel en PV voor agrariër € 500.000 € 250.000 € 250.000 €0 4.I40 650

Pelletkachel en heatpipes voor agrariër € 340.000 € 170.000 € 170.000 €0 5.805 912

Doorstart vergister € 800.000 € 400.000 € 400.000 €0 26.2AO 4.132

Energieneutraal vastgoed € 9.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €0 784 29

Lease zonnepa nelen voor particulieren € 3.800.000 € 380.000 € 38.000 € 342.000 9.396 !.473

Zonnecentrale boven pa rkeerplaats € 7.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 18.720 2.943

Duurzaam vastgoed € 143.000 € 71.500 € 71.500 €0 r"80 28

Productie biobra ndstof € 1.15s.000 € 335.000 € 335.000 €0 0 0

lnvestering Gefinancierd Uitgezet Depot
Energie

GJ

co2
ton/j

Project
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Productie biobrandstof € 225.000 € 60.000 € 60.000 €0 0 0

Duurzaam zorgvastgoed € 2.500.000 € s80.000 € 580.000 €0 0 600

Duurzaam zorgvastgoed € 2.300.000 € 500.000 €0 € s00.000 0 816

Zonnecentrale en heatpipes op zwembad €.267.O00 € 133.500 € 133.s00 €0 t.27t 200

Zonnecentrale op bed r'rjfspa nd € 102.000 € 51.000 € 51.000 €0 278 43

Zonnecentrale op bedr'rjfspa nd € 500.000 € 2s0.000 € 2s0.000 €0 1.403 220

Coöperatieve zonnecentra le € 167.500 € 85.000 € 8s.000 €0 486 76

Zonnecentrale op sociale huur € 200.000 € 100.000 €0 € 100.000 540 85

Zonnecentrale boven pa rkeerplaats €237.200 € 110.000 € 110.000 €0 404 64

Totalen €,6t.759.226 € 17.6:¡4.5ûl € 13.807.500 € 3.527.000 371.129 56.006

Met het reguliere financierings¡nstrument van DEO is in totaal voor ru¡m € 61 miljoen aan investering

uitgelokt. Hiermee ís de multiplier op de door DEO verstrekte financieringen ca. 3,5.

Van de € L7 ,635 miljoen aan reguliere financiering is € 13,807 miljoen u¡tgezet en staat €3,527

miljoen in depot. De middelen u¡t depot worden uitgekeerd op het moment dat de aanvrager heeft

voldaan aan de opschortende voorwaarden uit de financieringsovereenkomst. Het is de verwachting

dat ca. 5oo/ovàn de middelen uit depot in2OL7 wordt getrokken. De overige middelen zullen in 2018

worden getrokken.

De financieringsportefeuille van DEO is qua techniek divers. ln de onderstaande diagrammen is de

onderverdeling weergegeven per techniek. Het gaat hierbij om de percentages afgezet tegen de

totaal investering (€ 6L,759 miljoen) en de percentages afgezet tegen de totale hoeveelheid

bespa a rd e/o pgewe kte e nergie (37 L.L29 GJ fiaarl.

lnvestering CO, reductie

2%

I Biovergisting

I Eiomassacentrale

r Eiobrandstof productie

I Duurzaam vastgoed

I Restwarmte

r Toteal energievoorziening

I Zonne-energ¡e (PV)

o%
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Regelingen

Een Regeling is een standaard financieringsproduct voor financieringen tussen de € 5.000 en

€ 50.000 en is bestemd voor het mkb, stichtingen, verenigingen, coöperaties en andere

rechtsvormen in Drenthe.

Regelingen

ln2Ot6 waren er drie regelingen actief. Het betrof de volgende regelingen:

Regelingen

Regelingen kenmerken zich door de eenvoud voor de aanvrager. Hiertoe is de procedure voor de

lening als volgt ingericht:

. Aanvragen geschiedt via de website. Hiervoor is naam, adres, KvK-nummer en een geüploade

offerte voldoende;

o Binnen vijf werkdagen is de financiering afgerond;

¡ Binnen vijf werkdagen na ontvangst eindfactuur staat het geld op rekening aanvrager;

o De lening kent een marktconforme rente (wekelijks gepubliceerd op de website van SVn);

r Een lening kent geen afsluitprovisie en aflossen kan boetevrij.

Energielening Maatschappelijke Organisaties

Voor veel maatschappelijke organisaties (o.a. coöperaties, sportverenigingen en dorpshuizen) in

Drenthe geldt dat de exploitatie onder druk staat. Exploitatiesubsidies worden verlaagd en in

toenemende mate is te zien dat het gebruikte vastgoed door de gemeente wordt overdragen aan de

organisatie. Om de levensvatbaarheid van de organisaties te vergroten wordt vaak gedacht aan het

investeren in energiebesparing en/of duurzame energie. Kenmerkend voor deze maatregelen is dat

de kosten voor de baten uitgaan. Men kan besparen in de exploitatie maar moet wel op dag één een

flinke investering doen. Maatschappelijke organisaties konden hiertoe reeds gebruik maken van de

Energielening Drenthe.

I
l

l

lj

j

Energie Lening Drenthe Van 01-11-2013

tot3t-t2-2O2O

www.energieleni ngd renthe. n l.

Generieke regeling voor heel Drenthe

Energielening Maatschappelijke

Organisaties

Van 01-01-2016
rot3L-L2-20L7

www.energieleningdrenthe.nl

Maatschappelijke organisaties kunnen binnen de
Energielening Drenthe rentekorting verdienen tot
een minimale rente van 0,5%..

Energie Lening Emmen Van 01-09-2016

tot3L-I2-20L7

www.energieleningemmen.nl.

Regeling voor bedrijven in de gemeente Emmen.
Bedrijven kunnen 75/o van de investering in
energiebesparing en/of du u rzame
energieopwekking lenen tegen een rente van 1%.

Regeling Looptijd Besc h rijving

-15-



Sinds begin 2016 loopt ervoor maatschappelijke organisaties in Drenthe een pilot. De insteek van de

pilot is vanuit DEO ingegeven vanuit haar doelstelling: "Het versnellen van de energietransitie in

Drenthe". DEO wil onderzoeken of zij met haar instrumentarium de spin-off van een gefinancierd

project kan vergroten waardoor een extra bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie.

Maatschappelijke organisaties lenen zich bij uitstek voor een dergelijke pilot. De organisaties hebben

in de regel een nauwe band met de omgeving en/of leden. Binnen de pilot kunnen maatschappelijke

organisaties die voor een eigen investering een energielening afsluiten een rentekorting verdienen.

Dit voordeel wordt behaald op basis van het aantal leden/derden dat meedoet aan bijvoorbeeld een

PV-project dat vanuit de organisatie wordt georganiseerd. Dit betekent dat een maatschappelijke

organisatie haar installateur vraagt een scherpe aanbieding te maken voor haar

leden/vrijwilligers/omwonenden. DEO geeft vervolgens de maatschappelijke organisatie per

deelnemer die privé zonnepanelen aanschaft een korting op de rente. Per deelnemer wordt een

rentekorting vanO,2To geboden. Het minimum aantaldeelnemers bedraagt 5 en de minimale rente

op de lening is O,SYo. Op deze wijze levert het project indirect een grotere bijdrage aan de

energíetransitie en zal de exploitatielast van de maatschappelijke organisatie verder dalen.

ln 20L6 hebben 4 organisaties gebruikgemaakt van de Energielening Maatschappelijke Organisaties.

De betreffende organisaties zijn, naast dat ze zelf investeren in energiebesparing en/of duurzame

energieopwekking, tevens projecten gestart onder hun leden en in de omgeving van de organisaties.

Eind 2016 waren de eerste offertes aan particulieren uitgebracht. De eerste investeringsbeslissingen

moeten nog worden genomen. Het is de verwachting dat in het eerste kwartaalvan20IT de eerste

rentekortingen worden toegekend.

Energielening Emmen

Eind 2015 heeft DEO in de standaard Regeling voor energieleningen een participatiemogelijkheid

opgenomen. De participatiemogelijkheden hebben betrekking op:

¡ het verhogen van het maximum financieringspercentage

. een aanpassing van de rente

Conform haar Reglementen mag DEO met haar eigen middelen maximaal SOYovan de investering

financieren. Daarnaast moet DEO op basis van deze Reglementen over haar uitgeleende geld een

marktconforme rente in rekening brengen. De participatiemogelijkheden grijpen in op deze

bepalingen. De nieuwe standaard Regeling voor energieleningen bevat hiertoe nu de volgende

artikelen:

8.2. ln afwijking op lid 1 kan DEO meer dan 50% van de kosten als bedoeld in artikel 7 eerste lid

financieren indien DEO hiertoe een bijdrage krijgt van derden met dien verstande dat de

bijdrage van eigen middelen van DEO niet meer dan 50% van deze kosten betreft.

8.5. DEO kan in situaties waarbij DEO hiertoe een subsidie ontvangt van derden, op de

Rentetarieven als genoemd in lid 4 een Rentekorting geven. De subsidie zal in een dergelijke

situatie gelijk moeten zijn aan de rentederving. De rente op de lening bedraagt minimaal0,5%.

ln 2016 is met vier gemeenten overleg gevoerd over participatie in de energielening. Met de

gemeente Emmen zijn daadwerkelijk afspraken gemaakt. Met twee gemeenten zijn ambtelijk

afspraken gemaakt. De politieke besluitvorming in deze gemeenten dient nog plaats te vinden. Met

één gemeente vinden gesprekken plaats op een verkennend niveau

l'.i.:.rt: ,.. ,..:, .;r,..
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De gemeente Emmen heeft € 100.000 voor de energielening beschikbaar gesteld. Het bedrag van de

gemeente Emmen bestond voor € 89.000 uit een renteloze lening aan DEO en voor € LL.000 uit

subsidie aan DEO (ten behoeve van een rentekorting). DEO heeft het bedrag van Emmen verhoogd

met € 200.000. De gezamenlijke € 300.000 is in de Regeling Energielening Emmen gestopt. Op basis

van deze regeling konden bedrijven in de gemeente Emmen 75%van hun investering in

energiebesparing en/of duurzame energieopwekking lenen tegen een rente van LYo.

De Regeling opende op 1 september 2016 en was binnen 4 weken uitgeput. ln totaal zijn 74

bedrijven uit deze Regeling gefinancierd die gezamenlijk € 575.268 investeerden.

Het is de verwachting dat in het eerste kwartaalvan20lT de Energielening Emmen wordt heropend

doordat de gemeente Emmen wederom € 100.000 inlegt.

Energieleningen in cijfers

Eind 2016 waren er op basis van de Regelingen 93 deelfinancieringen verstrekt. Dit betreft tevens

leningen op grond van Regelingen uit voorgaande jaren. ln de onderstaande tabel zijn de

deelfi na ncieringen onde rverdeeld per bed rijfsta k.

Dee lf i n o n ci e ri n g en p e r b e d rijfsta k

I
l

Afgelost (4x) €81.754 €39.627 €0 €0 208 35

Agrarisch (13x) €787.258 € 36s.739 €21s.739 € 1s0.000 s.330 730

Autobedrijven (11x) €209.407 € 89.411 €83.4Lt € 6.000 920 154

Bouw en installatie (6x) € 19s.s66 €64.755 €64.755 €0 29t 45

Detailhandel (8x) € 403.558 €]'67.779 €r6L.779 0 870 L46

Dienstverlening (10x) €228.820 €710.241 €74.876 € 35.366 1.103 97

Dorpsh u izenl coöperaties (3X) € 157.000 € 78.000 € 78.000 €0 45L 59

Esco (2x) €L31.260 €54.749 €54.749 €0 6.198 2.263

Horeca en recreatie (6x) €269.492 € 116.054 € 116.054 €0 t.046 101

lcT (3x) €L82.573 € 8s.029 € 85.029 €0 265 48

lnfra (2x) € 76.100 €36.740 €36.740 €0 47 8

Sport (3x) € 168.191 € 83.841 €83.841 €0 289 35

Overig (22X) € 836.01_9 € 238.490 € 158.915 €79.575 2.460 395

€3.726.999 €1.524.454 € 1.213.888 €270.94L t9.478 4.Lt3

lnvestering Gefinancierd Uitgezet Depot
Energie

GJ

co2

T.on/j
Project
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Met de verschillende regelingen is in totaal voor ruim € 3,7 miljoen aan investeringen uitgelokt. ln de

praktijk is gebleken dat de gefinancierde bedrijven en organisatiesin 97% van de gevallen het werk

hebben gegund aan lokale installateurs en aannemers. Op de door DEO binnen de Regelingen

gefinancierde projecten zit een multiplier va n ca.2,4.

ln de onderstaande diagrammen zijn de afgesloten financieringen onderverdeeld naar techniek. Het

gaat hierbij om de percentages afgezet tegen de totaal investering en afgezet tegen de totale

hoeveelheid bespaarde/opgewekte energie. De categorie overig bestaat onder meer uit isolatie,

warmtepompen en zonnecollectoren.

I Biomassacentrale

¡ Duurzeam vastgoed

r LED

rPV

r W¡nd

I Overig

lnvestering CO, reductie
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Ontzorging op kenn¡s

De ontzorging op kennis is één van de kerntaken van DEO. De ontzorging op kennis heeft naast het

daadwekelijk inbrengen van kennis in een project tevens betrekking op het signaleren, oppakken

en onder de aandacht brengen van projectkansen en op het verbinden van partijen. Op deze wijze

wil DEO initiatiefnemers op gang helpen en projecten vlot trekken of versnellen. ln dit hoofdstuk

worden eerst de kwantitatieve resultaten van de ontzorging op kennis beschreven. Vervolgens

wordt ingegaan op de ontzorging van het Drentse mkb en de ontzorging van initiatieven van

onderaf.

Algemeen

ln 2016 zijn 2LO bedrijven/projecten door DEO ondersteund door de inbreng van kennis. ln ca. 1"10

gevallen is voor de bedrijven/projecten een exploitatiemodel uitgewerkt. ln de rest van de gevallen

heeft de ontzorging op kennis vooral betrekking gehad op het financieel (her)structureren van het

project.

Van de ontzorgde projecten hebben er ca. 75 daadwerkelijk geïnvesteerd in energiebesparing en/of

duurzame energieopwekking. ln 18 gevallen heeft DEO het project gefinancierd. Bij ca. 25 projecten

loopt het ontzorgingstraject nog. Hiervan zullen er naar verwachting nog ca. 20 een

investeringsbesluit nemen.

ln de voorjaarsronde van de SDE+ zijn 6 subsidies aangevraagd en in de najaarsronde 11 (inclusief 5

uit de voorjaarsronde die opnieuw zijn ingediend). Voor de in totaal 12 bedrijven/projecten is voor

2,75 MegaWatt (investering ca. € 3 miljoen) aan subsidie aangevraagd. Vanwege uitputting van

budget is geen van deze aanvragen gehonoreerd. Het grootste deel zal in de voorjaarsronde van de

SDE+ van 2017 opnieuw worden aangevraagd.

Het mkb

DEO is partner in het project Energiebesparing binnen het mkb. Samen met penvoerder

parkmanagement Drenthe en medepartner Natuur en Milieufederatie Drenthe wordt een project

uitgevoerd waarbij Drentse mkb'ers actief worden ondersteund bij het in kaart brengen van

besparingsmogelijkheden (en mogelijkheden voor duurzame energieopwekking) tot en met het

implementeren van de maatregelen. Voor het project is een Drentse Green Deal gesloten met de

provincie Drenthe. Vanuit het project is bij 178 bedrijven een energiescan uitgevoerd. Hiervan zijn er

110 ondersteund door DEO door het opstellen van een exploitatiemodel. Van deze 110 bedrijven

hebben 61 bedrijven daadwerkelijk geïnvesteerd voor een bedrag van € 703.0OO (477 ton CO2-

reductie). Elf hiervan zijn door DEO gefinancierdeinitiatieven van onderaf.

De initiatieven van onderaf worden ondersteund vanuit het Servicepunt Energie Lokaal, een

samenwerking tussen Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD) en DEO. Het Servicepunt helpt en

versterkt lokale energie-initiatieven. Het Servicepunt ondersteunt de burgerinitiatieven door het
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leveren van kennis, ondersteuning en netwerken. Het servicepunt doet dat voornamelijk

vraaggericht, maar biedt op specifieke onderdelen ook kennis aan.

Elk jaar starten er nieuwe energiegroepen die ondersteuning en advies vragen bij het Servicepunt.

Ook in 2OL6 zijn er 8 à 10 nieuwe groepen actief geworden op het thema van duurzame energie en

energiebesparing. Halverwege 2016 meldde zich bij ons het 100ste energie-initiatief sinds 2011. Van

deze L00 groepen is een grote meerderheid (nog steeds) actief. Een 30-tal groepen is in de loop van

de afgelopen jaren gestopt omdat zij het eigen doel hadden bereikt of geen vrijwilligers meer konden

vinden. Rondom de Postcoderoos en energiebesparing worden echter steeds weer nieuwe groepen

actief. De Postcoderoos leverde de meeste nieuwe actieve groepen en coöperaties in spe op. Zonne-

energie is voor lokale groepen een belangrijke drijfueer om in actie te komen.

De collectieven in Drenthe kenmerken zich door een grote diversiteit in vorm en ambitie. Ook de

ondersteuning die men van het Servicepunt vraagt is zeer divers. Zo heeft het Servicepunt groepen

ondersteund in het opzetten van een collectieve inkoop van zonnepanelen of isolatie (Emmerhout,

De Fledders in Vries, Peize). Maar er z'rjn ook diverse groepen geholpen met het vormgeven van

plannen, zoals Voetbalvereniging De Weide en diverse verenigingen van woningeigenaren (WE's).

ln totaal heeft het servicepunt 48 bewonerscollectieven van advies en ondersteuning voorzien. De

ruime meerderheid van deze groepen (ruim 30) hebben gebruikgemaakt van persoonlijke

ondersteuning en advisering van het Servicepunt en hebben daarnaast gebruikgemaakt van de

kennisbijeenkomsten. Een klein deel van de groepen (16) is alleen via de kennisbijeenkomsten

bediend.

ln de directe samenwerking tussen het Servicepunt en DEO is een sterke focus gelegd op de

collectieve zonne-installaties. Het gaat hierbij met name om Postcoderoosprojecten. ln dat kader is

een document opgesteld met een basisstappenplan voor de oprichting van een collectieve zonne-

installatie. Aan de hand van dit stappenplan zijn diverse initiat¡even aan het werk gegaan. Daarnaast

is de werkplaats Zon in het leven geroepen waarin ook De Drentse Kei deelneemt. Gezamenlijk is

een aanpak ontwikkeld voor verdergaande ondersteuning van Postcoderoosinitiatieven. De provincie

Drenthe heeft dit voorstel omarmd en stelt via deze werkplaats de komende jaren

€ L00.000 euro ter beschikking aan Postcoderooscoöperaties om hen te helpen kennis in te huren en

opstartkosten te dragen. De Natuur en Milieufederatie voert deze regeling op verzoek van de

provincie uit. ln december 2016 is de eerste toekenning vanuit deze subsídieregeling tot stand

gekomen (Energie Coöperatie Duurzaam Assen).

De gezamenlijke ondersteuning van de diverse groepen heeft geleid tot (voorbereidingen tot) een

aantal Postcoderooscoöperaties en SDE verzoeken. Onder andere in Noord-Sleen, Gees en Assen zijn

de coöperaties rond of bíjna rond. ln totaal zijn er eind 2016 18 verschillende Postcoderoos-locaties

in studie of in oprichting. Vele daarvan zullen in 2OL7 tot daadwerkelijke oprichting en bouw van

installaties overgaan, zo is de verwachting.
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Voor een drietal projecten zijn SDE+ subsidies aangevraagd. Deze zijn niet toegekend. Eén van deze

initiatieven zal verder gaan als Postcoderoosproject. Voor de andere twee wordt in 2OI7 wederom

SDE+ subsidie aangevraagd. Voor het zonnepark op de voormalige stortplaats in Zeijen is wel SDE

verkregen door de initiatiefnemer. Voor dit project is het Servicepunt nauw betrokken geweest bij

het vormgeven van bewonersparticipatie.
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Prognose 2OL7

Met het schrijven van dit jaarverslag is het eerste kwartaal van 2017 al weer achter de rug. Op

basis van de resultaten van dit eerste kwartaal is een goede prognose voor 2OL7 te maken. ln dit
hoofdstuk wordt hierop nader ingegaan.

Vliegende start

Het jaar 2017 kende een vliegende start. Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht van L9

januari 2017 werd voor € 3 miljoen aan projecten goedgekeurd. Voor één project werd € 1 miljoen

gereserveerd. Deze resultaten vloeiden nog voort uit 2016. ln het eerste kwartaal is het aantal

ka nsrijke projecten o p de projecte npo rtfolio toegenomen.

Met betrekking tot de Regelingen zijn overeenkomsten gesloten met de gemeente Emmen voor de

tweede tranche van de Energielening Emmen en met de gemeente Aa en Hunze voor de

Energielening Aa en Hunze. ln totaal werden er in het eerste kwartaal vanuit de verschillende

regelingen (inclusief Energielening Drenthe) 22 Energieleningen aangevraagd voor een totaalbedrag

van ca. € 520.000.

ln de voorjaarsronde voor de SDE+ 201-7 heeft DEO voor 72 projecten SDE+ subsidie (totaal

investering ca. € 3,6 miljoen) aangevraagd. Daarnaast is voor 8 projecten (totaal investering € 8

miljoen) een financieringsverklaring afgegeven ten behoeve van het aanvragen van de SDE.

Doorkijk naar eind 2017

Uitgaande van de huidíge projectenportfolio, het aantal reeds aangevraagde Energieleningen, het

aantal in het najaar van 2016 toegekende SDE subsidies en de sterk verbeterde SDE regeling van

20L7 is het de verwachting dat DEO ten opzichte van de doelstellingen uit het beleidsplan 2OL7-2020

sterk overvraagd wordt. DEO zal derhalve een strenge toetsing en selectie van de

financieringsaanvragen moeten uitvoeren. De termijnen voor Projectreserveringen zullen stringenter

moeten worden toegepast en honorering van het verzoek tot uitbreiding van het fondsvermogen is

cruciaal geworden om kwalitatief goede projecten te kunnen blijven ondersteunen.

Assen, 9 mei2017

een\-{-*l
Guido Hoek
(Directeur)

:
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Jaarrekening 2016
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Jaarrekening 2016

Balans per 31 december 2Ot6
(na verwerking exploitatiesa ldo)

ACTIVA

Financiële vaste activa
Leningen

Vlottende activa
Debiteuren

Overlopende activa

Vooru itbetaalde facturen

Liquide middelen
Bank

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve - gefinancierd

Langlopende schulden
Energielening Gem. Emmen

Kortlopende schulden
Crediteuren

Overlopende passiva

Vooruitontvangen rente Gem. Emmen

Nog te verrichten prestaties

Vooruitontvan gen an n uiÏeiten

31-12-2016 31-12-2015
€

13.323.388

282.841

666

14.609.462

€

10.790.860

126.875
242.300

908

16.971.233

28.216.357 28j32.176

31-12-2016 31-12-2015

104.420

12.874.081

13.323.388

€

10.1 1 I .383

10.790.860

€

26.301.889

89.000

32.112

9.005

10.450

1.769.329

4.572

20.902.243

26.721

8.992

7.064.595

129.625

28.132.176

-24-
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ì Staat van baten en lasten

BATEN
Exploitatiesubsidie
Financiële baten liquide middelen
Financiële baten projectvermogen
Overige opbrengsten

LASTEN
Aansturing
Raad van Toezicht
Jaarverslag

Gommunicatie
Netwerkbijeenkomst
Communicatie

Project-gerelateerd
Servicepunt NMF
OnderzoeUinh uur fin-econ/j ur expertise
lncasso kosten

Exploitatie
Organisatiekosten
Reis-en verblijfkosten
Exploitatiekosten
Verzekeringen
Financiële administratle en advies
Accountantskosten
Software
Hosting websites
Telefoniekosten
lnhuur en detacheringskosten
Bankkosten
Rentelasten
Overig

Totale lasten

l 2016
€

127.468
510.633

Begroting 2016
€

379.227
244.840

2015
€

75.324
243.61'l
240.191

1.500
638.1 0l 624.067 560.626

10.260 10.260
7.500

10.260

lj 10.260 17.760 10.260

4.103
4.783 15.000

10.252

1 .195
8.886 15.000 11.447

27.500
13.489
4.413

35.000
50.000
4.500

33.500
21.898

5.789
45.402 89.500 61.187

I
1

l

l

I

J

343
248

42.675
429

17.017
10.926
1.030

621
0

394.742
1.102

0

1

200
44.540

800
6.700
7.350
1.350

500
145

459.620
I .100

839
42.418

756
6.076
9.688
1.002

414

415.201
1.338

469.134 522.305 477.732

533.681 644.565 560.626

l
).1

Totale resultaat
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Resultaatsbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Algemene reserve
Totaal resultaatsbestemming

€
104.420

Begroting 2016

€
-20.498

2016 2015

€

-20.498

De Drentse Energie Organisatie heeft in totaal € 29,2 miljoen aan subsidie ontvangen van de

provincie Drenthe. Deze subsidie wordt ingezet voor het financieren van projecten en ter dekking

van de exploitatiekosten van de Drentse Energie Organisatie. Zoals toegelicht in de Algemene

grondslagen voor de opstell¡ng van de jaarrekening worden de totale lasten van de Drentse Energie

Organisatie (in 2016 € 533.681)gedekt uit de ontvangen rentevergoedingen (in 2016 € 638.101). D¡t

betekent dat DEO in 2016 een resultaat heeft gemaakt van € 104.420.

Het resultaat a € LO4.420 is toegevoegd aan de Algemene reserve.

104.420
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Kasstroomoverzicht over 2OL6

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangen interest liquide middelen
Ontvangen interest financiële vaste activa
Overige inkomsten

Totale lasten

Resultaat

Aanpassing voor:

Dotatie voorzieningen

Veranderingen in werkkapitaal
Mutatie voorraden en onderhanden projecten

Debiteuren

Vorderingen op aandeelhouders en participanten

Overige vorderingen en overlopende activa
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kredietlnstellingen)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Mutatie financiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom u it financieringsactiviteiten
Bestemmingsreserve in boekjaar

Bestemmingsreserve - gefinancierd in boekjaar

Mutatie nog te verrichten prestatie

Mutatie Schulden aan kredietinstellingen

Kasstroom u it financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar

Stand per eind boekjaar

2016 2015

€

127.468
510.633

-533.681

€

243.611
240.191
76.824

-560.626

104.420

126.875

-40.299

-1 09.1 99

-126.875

114.788

48.112

0

-22.623 36.025

81.797 36.025

-2.532.528 -5.842.468

-2.532.528 -5.842.468

2.762.698

2.532.528

-5.295.266

89.000

2.191 .390

5.842.468

-8.146.589

88.960 -75.324

-2.361.771 -5.881.766

16.971.233

-2.361.771

14.609.462

22.852.999
-5.881.766

16.971.233

l
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de iaarrekening

AlFemeen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarrekening (RJ) 640

organisaties zonder winststreven.
De functionele en presentatie valuta van de jaarrekening betreft de euro. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en

passiva opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs respectievelijk de nominale waarde.

WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector
(WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als

normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden gewaardeerd

tegen nominale waarde. Voor zover niet anders is vermeld, staan de liquide middelen vrij ter
beschikking.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de

balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten.

Toelichting activiteiten en opbouw eigen vermogen
De organisatie is in het jaar 2011 opgericht door de provincie Drenthe. De Drentse Energie

Organisatie richt zich op het versnellen van de transitie naar duurzame energieprojecten door
knelpunten weg te nemen die de realisatie van duurzame energieprojecten kunnen belemmeren.

Door de aard van de activiteiten, zijnde het verstrekken van leningen en garantiestellingen, worden

deze transacties met name via de balans verwerkt. De gelden hiervoor worden benut uit de

bedragen die zijn ontvangen van de provincie Drenthe.

ln samenhang met de provincie Drenthe is afgesproken hoe de Drentse Energie Organisatie haar

eigen vermogen mag opbouwen. De basis van de opbouw eigen vermogen is gelegd in 2012.

Belangrijke posten binnen het eigen vermogen zijn de bestemmingsreserves. Dit betreffen
reserveringen vanuit de vooruitontvangen gelden (nog te verrichten prestaties) van de provincie

Drenthe op het moment dat een project in de financieringsfase komt. De opbouw loopt via de balans

in plaats van normaliter via de 'Staat van baten en lasten'. De rente en vergoedingen die (in de

toekomst) worden ontvangen, zullen uiteraard wel leiden tot baten in de 'Staat van baten en lasten'.
De bedragen die worden uitgeleend, of als bankgarantie worden verstrekt worden dus direct vanuit
de vooruitontvangen subsidie naar een bestemmingsreserve geboekt.

Vanaf l januari 2021 mogen geen nieuwe verplichtingen meer worden aangegaan met door de

provincie Drenthe verstrekte subsidiegelden. Een liquidatiesaldo zal worden uitgekeerd aan de

provincie Drenthe. Hierdoor is niet langer sprake van een benodigd verschil in de opbouw van eigen

vermogen, concreet of dit ten gunste van de provincie Drenthe komt of ook ten gunste van derden
kan komen.
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Grondslasen voor de bepaling van het resultaat

Resultaat
Baten uit subsidiebijdragen worden in aanmerking genomen, zodra formeel en schriftelijk is

vastgesteld dat deze zijn toegezegd. Overige baten worden in aanmerking genomen in het boekjaar
waarop ze betrekking op hebben.

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde uitgaven en/of de prestaties zijn verricht.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar. De

resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd, verliezen
worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. De kosten worden bepaald met inachtneming van
de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.

GrondslaFen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroom overzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode

1..' l

i

I

1
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Toelichting op de balans

Activa
Financiële activa
ln de leningsovereenkomsten zijn door de Drentse Energie Organisatie zekerheidsstellingen

opgenomen. Het kan hier gaan om leningsovereenkomsten met vestigen van hypotheek, met
verpanding van een SDE-subsidie of met een verpanding van vorderingen of andere activa.

Financiële vaste activa

Stand per 1 januari

Verstrekkingen
Aflossingen

Stand per 31 december

Kortlopend deel financiële vaste activa

Aflossingen

Stand per 31 december

Kortlopende vorderingen

Debiteuren

Overlopende activa

Vooru itbetaalde facturen

Stand per 31 december

31-12-2016
.cc

10.790.860

3.046.055
-513.527

31-12-2015
êc,

4.948.392

5.990.1 10

-147.642

13.323.388 10.790.860

31-12-2016
êc

1.470.522

31-12-2015
aE

513.527

11.852.866 10.277.333

31-12-2016
€
0

282.841

666

31-12-2015
¿t:

126.875

242.300

908

283.507 370.083

Overlopende activa
De overlopende activa betreft:

- de nog te ontvangen renten (€ 127 .465lop de verschillende bankrekeningen bij de ABN

AMRO, ING en bij de Rabobank.
- Het nog te ontvangen bedrag ( € 89.000) van de lening o/g Energielening gem. Emmen
- Het nog te ontvangen subsidiebedrag (€ 11.000) van de Energielening gem. Emmen in

verband met derving rente-inkomsten door de DEO.

- Het nog te ontvangen rentebedrag lening Big Solar (lening O2L4l2OL5/201"6 (€ 40.750).

Factuur is in 2017 verzonden.
- Het nog te ontvangen rentebedrag (€ L4.625) van de lening Hartlief (lening O275/O2L6\.

Vooruitbetaalde factu ren
De post vooruitbetaalde facturen heeft betrekking op een vooruitbetaalde verzekeringspremie voor
de Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering en jaarabonnementen

webhosting-namen.
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Liquide middelen
Het saldo aan liquide middelen per 31 december 2016 bedraagt € 14.609.462. De Drentse Energíe

Organisatie beschikt over 13 bankrekeningen, waarvan 6 bankrekeningen bij de ABN AMRO,   bij de

ING bank en 3 bij de Rabobank.

-l
Liquide middelen
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ABN AMRO

ING bank

Rabobank

31-12-2016

€

6.222.792

2.088.381

6.298.289

31-12-2015

€
7.704.725

2.075.303

7.191.205

14.609.462 16.971.233
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Passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de Drentse Energie Organisatie bestaat uit een algemene reserve en een
tweeta I bestem m ingsreserves:

7. Algemene reserve
L Bestemmingsreserve
2. Bestemmingsreserve - gefinancierd

Algemene reserve
De toevoeging van het resultaat aan de Algemene reserve is als volgt tot stand gekomen:

31-12-2016
êt

638.1 01

533.681

Baten

Lasten

Bedrijfsresultaat

Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld

Toegevoegd aan de Algemene reserve

Stand per'1 januari

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per 31 december

Stand per 1 januari

Toevoegingen

Aflossingen

Stand per 31 december

104.420

31-12-2016
Ê
13

'104.420

De bestemmingsreserves worden gevormd vanuit de vooruitontvangen gelden van de provincie
Drenthe (post Nog te verrichten prestatíes). Binnen de Bestemmingsreserve zijn reserveringen voor
zestien projecten opgenomen. Binnen de Bestemmingsreserve -gefinancierd zijn achtenzestig
projecten opgenomen.

Bestemmingsreserve
31-12-2016

IÈ

10.1 11.383

7.014.941
4.252.243

31-12-2015
¿E

7.919.993
3.991.500

-1.800.1 '10

12.874.081 10.1 1 1 .383

Bestemmingsreserve
Binnen de Bestemmingsreserve worden de door de Drentse Energie Organisatie geldleningen
verantwoord waarvan de intentie is om de geldleningen te verstrekken.

Bestemmingsreserve - gefinancierd

31-12-2016

€
10.790.860

3.173.671

-641.143

31-12-2015

€
4.948.392

5.990.1 10

-147.642
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Bestemmingsreserve - gefinancierd
Binnen deze reserve worden de door de Drentse Energie Organisatie uitbetaalde geldleningen

verantwoord.

Kortlopend vreemd vermogen

Crediteuren
Overlopende passiva
Nog te verrichten prestaties
Vooruitontvangen rente Gem. Emmen
Vooru itbetaalde annulteiten

31-12-2016
€

32.112
9.005

1.769.329
10.450
4.572

31-12-2015
¿È

26.721
8.992

7.314.595

129.625

1.825.468 7.479.933
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Nog te verrichten prestaties
Deze post betreft de niet bestede subsidiegelden van de Provincie Drenthe ter financiering van de

duurzame Drentse projecten en de exploitatiekosten van de Drentse Energie Organisatie. De post

Nog te verrichten prestaties fungeert hiermee als een post voor vooruitontvangen gelden van de
provincie Drenthe waaruit de reserveringen worden gemuteerd op het moment dat een project in de

financieringsfase komt. Vanuit deze post worden de bestemmingsreserves gevormd.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De niet in de balans opgenomen verplichting betreft het dienstenprotocol dat DEO heeft met de
provincie Drenthe. ln dit dienstenprotocol is het gebruik van de huisvesting, gebruik ICT en telefonie,
diensten en middelen en financiële administratie/advies geregeld, dat de Provincie Drenthe aan de

Drentse Energíe Organisatie ter beschikking stelt. Hiervoor betaalt DEO jaarlijks

€ 49.333 (incl. btw) aan de Provincie Drenthe. De looptijd van dit contract loopt tot en met 2020.

Vennootschapsbelastingplicht (Vpb)

Vanaf l januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen in werking
getreden. Hierdoor is de vrijstelling van artikel 2lid7 niet langervan toepassing. Publiekrechtelijke
rechtspersonen zijn in principe allemaal belast, tenzij er een vrijstelling van toepassing is. Eerder was

dat andersom. Tot en met verslagjaar 2015 is een exploitatiesubsidie nodig gebleken voor een
kostenneutrale exploitatie. Vanaf 2O76 zijn de baten uit financieringsactíviteiten groter dan de lasten
waarmee een positief saldo is gerealiseerd. Dit maakt dat de Vpb-positie van de organisatie onzeker
is geworden. Ter ondervanging hiervan zal op korte termijn afstemming met de Belastingdienst
worden gezocht

'i'r/it.,r.:ì-ÌiÌ¡.:l i1 .
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Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

BATEN
Exploitatiesubsidie

Financiële baten liquide middelen

Financiële baten projectvermogen

Overige opbrengsten

ABN AMRO
ING bank
Rabobank

31-12-2016
ct

127.468
510.633

31-12-2015
êÈ

75.324
243.611

240.191
1.500

638.1 01 560.626

Exploitatiesubsidie
Deze post betreft een deel van de ontvangen subsidiegelden van de Provincie Drenthe ter dekking
van de exploitatiekosten van de Drentse Energie Organisatie.
ln 2016 is een batig saldo behaald.

Financiële baten liquide middelen
Deze post heeft betrekking op de ontvangen renten van de verschillende bankrekeningen bij de ABN

AMRO, ING en Rabobank.

Financiële baten liquide middelen
31-12-2016

€
66.300

5.1 81

55.987

31-12-2015î
E,

122.820
13.431

107.360
127.468 243.611

Financiële baten projectvermogen
Deze post heeft betrekking op de ontvangen renten van de uitgezette leningen onder de post

Financiële vaste activa.

-35-
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LASTEN

LASTEN

Aansturing
Raad van Toezicht
Jaarverslag

Communicatie
Netwerkbijeenkomst

Communicatie

Projectgerelateerd
Servicepunt NMF
OnderzoeUinhu ur fin-econ/jur expertise
lncasso kosten

Exploitatie
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Voorziening (lCT en telefonie)
Reis-en verblijfkosten
Verzekeringen
Financiële administratie en advies

Accountantskosten
Software
Hosting website
I nhuur en detacheringskosten
Bankkosten
Rentelasten
Overig

Totale lasten

31-12-2016
€

10.260

31-12-2015
I
È,

10.260

10.260 10.260

31-12-2016
¿
Ë.

4.103
4.783

31-12-2015
€

10.252
1 .195

8.886 11.447

31-12-2016
€

27.500
13.489
4.413

31-12-2015
ÊE

33.500
21.898

5.789

45.402 61.187

31-12-2016
E
È,

27.213
343

15.463
248
429

17.017
10.926

1.030

621
394.741

1.102
0
1

31-12-2015
êE

27.048

15.370
839
756

6.076
9.688
1.002

414
415.201

1.338

469.134 477.732

533.681 560.626

0Exploitatiesaldo
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Bezoldiging commissarissen en bestuurder

Op basis van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640.425 dient de bezoldiging met inbegrip van
pensioenlasten van de bestuurders, gewezen bestuurders, toezichthouders en gewezen toezicht
houders per categorie te worden vermeld. lnformatie over de bezoldiging behoeft niet te worden
vermeld als het bedrag tot een enkele natuurlijke persoon kan worden herleid.

Commissarissen
De bezoldiging van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht bedraagt totaal in boekjaar
20L6 €10.260. Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt de bezoldiging € 3.000 per jaar,

exclusief btw.

Bestuurder
De bestuurder/directeur van de Drentse Energie Organisatie werd in 201-6 voor 0,8 fte ingehuurd via
Katha Management & Advies. De vergoedingen voor arbeid bedroeg in 2016 € 732.825. De betaalde
btw over deze vergoedingen bedroeg € 27 .893. De kosten zijn ondergebracht onder de post lnhuur
en detacheringskosten.

WNT-verantwoording 2016
Per 1 januari 2OL3 is de Wet normeríng bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting
Drentse Energie Organisatie van toepassing zijnde regelgeving: Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, de uitvoeringsregeling WNT en specifiek Artikel
2a. van de Uitvoeringsregeling WNT.

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
20't6

I ndividueel WNT-maximum

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termün

Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Verplichte motivering indien
overschrijding

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in
2016

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

[vooRzrTTER]

'l11 - 31t12

26.850,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1t1 - 3'112

3.000

ILrD]

1t1 - 31t12

17.900,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1t1 -3'U12

3.000

ILtDI

1tl - 31t12

17.900,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1t1 - 31t12

3.000

nvtnvtnvt

'ilr ,.

bedragen x € 1 l.W. Resink M. van EeD. Di¡k

3.000
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G.G.A. Hoekbedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling
(uiterlijk maand 12)

Aantal kalendermaanden waarin
functievervulling vóór 2016
Aantal kalendermaanden waarin
functievervulling in 2016

Aantal uren functievervulling in 2016

Individueel WNT-maximum
Maximum uuttarief

Uitgekeerde bezoldiging in 2016

(t/m maand 12)

Bezoldiging per uur

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Assen,9 mei2017

Directeur/bestuurder

Llr - 3tlt2

48,00

12,00

1 . 155,00

216.000,00

L75,OO

132.825,00

115,00

132.825,00

")

Dhr. D. Dijk van Toezicht)

oezicht) Dhr. J.W. Resi k d van Toezicht

ecn\-4*-l
Dhr G. Hoek (directeur

Mevr. M

,.'lr 2il,J.'r'1:i ' ¡
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deJong&laan Accountants
Belastingadviseurs

Amerikaweg I
9407 TK Assen

0592-31 6336

assen@jonglaan.nl
www.jonglaan.nl

adres

telêfoon

e-mail

¡nternet

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Drentse Energie Organisatie

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 Stichting Drentse Energie Organisatie te Assen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Drentse Energie Organisatie per 31 december 2016 en van het
resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder
winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet Normering bezoldiging topfunclionarissen publieke en semi-
publieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit;

1. de balans per 31 december 201 6;
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Drentse Energie Organisatie zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Fiscale pos¡t¡e
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel fiscale positie in de toelichting van de jaarrekening, waarin de gevolgen
van de per 1 januari 2016 ontstane vennootschapsbelastingplicht van de onderneming is toegelicht. Ons oordeel is
niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Benadrukking van de activiteiten en opbouw e¡gen vermogen
Wij vestigen de aandacht op het punt "activiteiten en opbouw eigen vermogen" in de algemene toelichting van de
jaarrekening. ln deze paragraaf wordt een toelichting gegeven hoe vanuit de activiteiten de bestemmingsreserves
worden verantwoord. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

-s- 6
SRAçr,,e*trDe Jong & Laan Ac@untsnts 8.V., gevost¡gd te Almolo, KvK 06054458. Op al onzo d¡enslen en werkzâamheden zün onze algemene vooMaârden vân toepassing. Dezê algemenê

vooMaarden zijn gedeponeerd bü dô KvK Oost Nedorlånd to Enschedo onde¡ nr. 08153431, zijn in le zien op ww.jonglaan.nl, en worden op veÈoek kosleloos toeqezonden.
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

. het bestuursverslag;

. de overige gegevens

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële añrijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de
overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarreken¡ng

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens
de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT). ln dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten
of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afirvegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in
continuiTeit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken
op basis vari de continuìteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of
de stichtingsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuiTeit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving
van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de iaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

. het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een añrijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

. het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.

. het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

. het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op basis
van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuileit kan voortzetten. Als zij concluderen dat er
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
stichting haar continuileit niet langer kan handhaven.

. het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
en

. het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële
añruijkingen weergeeft.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben
nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze
onafhankelijkheid te waarborgen

Groningen,9 2017
De Jong & ntants B.V

R.R.
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