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Inleiding 

a. Algemeen 
De Drentse Energie Organisatie (DEO) is vormgegeven als een stichting en heeft als doel-
stelling bij te dragen aan de realisatie van de provinciale doelen op het gebied van energie-
transitie. De DEO biedt financiële ondersteuning aan het bedrijfsleven in de vorm van le-
ningen. Daarnaast ontzorgt de DEO Drentse bedrijven door het inbrengen van financiële  
kennis. De DEO voorziet daarmee in een behoefte aangezien het verkrijgen van financiering 
voor deze energieprojecten via reguliere financiering vaak niet mogelijk is. Om deze leningen 
te kunnen verstrekken, hebben uw Staten in de periode 2011 tot en met 2013 aan de DEO 
cumulatief een subsidiebedrag van € 29,2 miljoen verleend. De DEO zet deze middelen revol-
verend in. Dit betekent dat terugvloeiende middelen worden toegevoegd aan het fonds en we-
derom ingezet kunnen worden als lening. 
 
Hoewel de DEO formeel niet voldoet aan de definitie van een verbonden partij zoals ge- 
hanteerd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt de 
DEO toch door de provincie als zodanig aangemerkt, omdat de bestuurlijke en financiële be-
trokkenheid hoog zijn. Conform de Nota Verbonden Partijen worden uw Staten betrokken bij 
de toekomst van de DEO ná 2020. 
 
In de afgelopen jaren is gebleken dat de DEO van grote toegevoegde waarde is bij het ver-
snellen van de energietransitie in Drenthe. Uit de midtermreview van de DEO en de evaluatie 
van uw Staten blijkt dat de DEO, ondanks een moeizame start, een belangrijke succesfactor is 
voor de Drentse energietransitie. Er worden mede dankzij de DEO investeringen gedaan in 
projecten die duurzame energie opwekken of besparen. Ook voor de komende jaren wordt 
verwacht dat de DEO nog een belangrijke rol heeft bij het financierbaar en realiseerbaar  
maken van projecten. Daarbij is de verwachting dat de focus van de DEO verschuift van grote 
projecten naar kleine en middelgrote bedrijven. 
 
Uit het Jaarverslag 2016 van de DEO is medio 2017 naar voren gekomen dat de uit te zetten 
middelen door de DEO ontoereikend zullen zijn om aan de vraag te voldoen. In de Voorjaars-
nota 2017 die u op 7 juni 2017 hebt vastgesteld, is deze aanvullende financieringsvraag van  
€ 10 miljoen opgenomen. Als voorwaarde is daarbij aangegeven dat eerst met de DEO af-
spraken worden gemaakt over het aanscherpen van de governance. Daarnaast is aangege-
ven dat met de DEO afspraken gemaakt worden over de toekomst. Over de dekking van dit 
voorstel is door uw Staten een amendement aangenomen op 7 juni 2017.    
 
Voor het toekomstperspectief van de DEO hebben wij een afweging gemaakt tussen twee 
scenario's. In het eerste scenario worden de werkzaamheden van de DEO beëindigd op  
1 januari 2021. In het tweede scenario worden de werkzaamheden van de DEO pas beëindigd 
op 1 januari 2026. Beide scenario’s zijn in de toelichting op dit statenstuk beschreven.  
 
Gezien de toekomstige ontwikkelingen op de energiemarkt, waarbij de inzet van de DEO bij 
de kleinere en middelgrote energieprojecten nog nodig zal zijn, stellen wij voor de werkzaam-
heden van de DEO te continueren tot 1 januari 2026. In dit scenario wordt de aanvullende fi-
nanciering van € 10 miljoen beschikbaar gesteld en blijft de DEO als revolverend fonds actief 
tot en met 2025. Dit voorstel is gebaseerd op de algemene verwachting dat er ook ná 2020 
nog behoefte is aan de inzet van de DEO. Jaarlijks zal aan de hand van een actuele analyse 
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van de markt worden beoordeeld op welke marksegmenten op het gebied van de energietran-
sitie de inzet van de DEO nodig is. 
 
Aanscherpen governance 

Hoewel de DEO op de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor een goede taakuitoefening 
en besteding van publieke middelen, loopt de democratische verantwoording hierover via uw 
Staten. Mede doordat de DEO als een stichting is vormgegeven, zijn de sturingsmogelijkhe-
den die de provincie heeft ten aanzien van de DEO relatief gering. Daardoor is bijsturing pas 
achteraf - na kennis te hebben genomen van de verantwoording door de DEO – mogelijk. Uit-
gaande van onze keuze voor Scenario 2025 zijn wij in overleg getreden met DEO om te ko-
men tot geactualiseerde statuten en gewijzigd bestuursmodel ter aanscherping van de gover-
nance. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de concept statuten van de DEO die als bijlage 
bij deze Statenbrief zijn gevoegd. 
 

b. Europese aspecten 
Het voorstel is om een kredietsubsidie aan de DEO van € 10 miljoen te verstrekken. DEO heeft 
als doel om de financiële middelen van de provincie Drenthe door te geven. Alle middelen zijn 
uitdrukkelijk bestemd om te worden uitgekeerd. Aangezien de DEO zelf geen financieel voor-
deel heeft is daarom geen sprake van staatssteun. Als het gaat om het verstrekken van leningen 
door DEO naar begunstigden gebeurt dat in lijn met de Europese staatssteunregels en conform 
de daaromtrent in (de bijlagen bij) het Investeringsreglement opgenomen procedures. Van het 
Investeringsreglement zal de provincie kennisgeven aan de Europese Commissie.  

c. Economie/werkgelegenheid 
De energietransitie brengt allerlei kansen juist ook op het gebied van economie en werkgele-
genheid met zich mee. De DEO als instrument speelt hierin een belangrijke rol. 
 

d. Participatie 
In het Jaarplan 2018 wordt ook ingezet op aansluiting bij initiatieven van maatschappelijke ac-
toren en is aandacht voor energiearmoede. 

Advies  

1. In te stemmen met het verstrekken van de aanvullende financiering aan de DEO van € 10 miljoen 
in de vorm van een kredietsubsidie. 

2. Ter dekking van de daaraan verbonden risico’s in te stemmen met een storting van € 1 miljoen in 
de Risicoreserve Opvang Revolverend Financieren en deze te dekken uit de risicoreserve. 

3. In te stemmen met verlenging van de statutaire looptijd van de stichting DEO tot 1 januari 2026.  
4. In te stemmen met de omzetting van de huidige prestatiesubsidie van € 29,2 miljoen in een krediet-

subsidie. 
5. Ter dekking van de daaraan verbonden risico’s in te stemmen met een storting van € 2,92 miljoen 

in de Risicoreserve Opvang Revolverend Financieren en deze te dekken uit de exploitatie. 
6. De besluitvorming over de afwikkeling van de incidentele bate, zijnde € 26,3 miljoen die ontstaat bij 

de omzetting naar een lening te betrekken bij de Voorjaarsnota 2018. 
7. De effecten op de meerjarenbegroting van de provincie Drenthe te betrekken bij de Voorjaarsnota 

2018.  
8. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het bestuur van de DEO tot wijziging van de 

statuten voor de invoering van een nieuw bestuursmodel, wijzigingen in het investeringsreglement 
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en in het financieringsstatuut.  
9. Kennis te nemen van het Beleidsplan DEO 2017-2020 en het Jaarplan DEO 2018. 
 

Doelstelling uit de begroting 

Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, een uitstoot door energiegebruik van 3,0 
Mton (dit is 20% lager dan in 1990). 

Argumenten 

1.1 Het verstrekken van de kredietsubsidie aan de DEO is in lijn met het voorstel in de Voorjaars-
nota 2017 en het aangenomen amendement (A2017-1).  

 
1.2 Uit het Jaarverslag 2016 van de DEO is medio 2017 naar voren gekomen dat de uit te zetten 

middelen door de DEO in de nabije toekomst ontoereikend zullen zijn om aan de vraag te  
voldoen. De bijdrage is met andere woorden nodig om ook in de toekomst te kunnen voorzien in 
de behoefte in de markt aan inzet van de werkzaamheden van DEO. 

 
2.1 De aan de kredietsubsidie verbonden risico's zijn ingeschat op maximaal 10%. Conform het 

kader revolverend financieren is een storting van € 1 miljoen in de Risicoreserve Opvang Revol-
verend Financieren vereist.  

 
2.2 De voorgestelde dekking is conform het amendement (A2017-1). 
 
3.1 De voortzetting van de stichting DEO draagt bij aan onze inzet gericht op de energietransitie. 

Het is de verwachting dat partijen ten behoeve van de energietransitie ook ná 2020 nog be-
hoefte zullen hebben aan ondersteuning vanuit DEO. 

 
3.2 De periode waarin de beschikbare middelen ten behoeve van de energietransitie kunnen wor-

den ingezet wordt hiermee verlengd, waardoor (vanwege het revolverende karakter) deze effec-
tiever worden ingezet. 

 
4.1  Het is niet wenselijk om verschillende subsidieregimes naast elkaar te laten bestaan in één re-

volverend fonds dat door de DEO wordt beheerd. 
 
4.2 Met de omzetting van de € 29,5 miljoen van subsidie naar een lening ontstaat een beter beeld 

van de werkelijke situatie zowel in de administraties van de provincie en de DEO. 
 
5.1 De aan de kredietsubsidie ingeschatte risico's zijn ingeschat op maximaal 10%. Conform het 

kader revolverend financieren is een storting van € 2,92 miljoen in de Risicoreserve Opvang 
Revolverend Financieren vereist. 

 
6.1 De subsidie wordt omgezet naar een kredietsubsidie. Dit betekent dat er een voor de provincie 

incidentele bate ontstaat. De besluitvorming over de bestemming van de incidentele bate  
spelen een belangrijke rol in de financiële positie van de provincie en is onderdeel van de  
Voorjaarsnota. 
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7.1 Met de omzetting van de subsidie naar een lening vervalt voor de periode 2021 tot en met 2026 
de jaarlijkse bate van € 4,5 miljoen en vormt onderdeel van de Voorjaarsnota. 

 
8.1 Door het aanscherpen van de governance door middel van het laten wijzigen van de statuten, 

wijziging van de bestuursvorm en wijziging van de kaders waarbinnen DEO haar werkzaam- 
heden verricht worden de risico's beter beheersbaar, voor de provincie beter inzichtelijk en  
beter bestuurbaar.  

 
8.2  Ter borging van het publieke belang en de totale omvang bijna € 40 miljoen aan publiek geld is 

het gewenst dat de provincie goed op de hoogte is van hetgeen er speelt bij de DEO om zo  
nodig tijdig te interveniëren. 

 
9.1 Het Beleidsplan 2017 – 2020 is de basis waarop de jaarlijkse activiteitenplannen worden op-

gezet en is dan ook noodzakelijk voor het effectief kunnen functioneren van de DEO.  
Door in te stemmen met het beleidsplan wordt voldaan aan deze voorwaarde en kan de DEO 
tot en met 2020 verder bouwen aan haar projectenportefeuille via de jaarlijkse activiteitenplan-
nen. Het beleidsplan is gebaseerd op de ervaringen van de DEO gedurende de afgelopen jaren 
en de aansluiting op het provinciaal beleid, zoals de Energieagenda 2016-2020 en de Expeditie 
naar energieneutraal wonen in Drenthe 

 
9.2 In het beleidsplan is de inhoudelijke koers uitgezet die de DEO tot en met 2020 wil oppakken. 

Met deze koers voldoet zij aan de doelstelling om de energietransitie in Drenthe te versnellen. 
Op basis van haar ervaringen van de afgelopen jaren zal de DEO haar activiteiten op dezelfde 
wijze voortzetten, maar komt de focus meer dan voorheen te liggen op een drietal aandachts-
gebieden: duurzaam vastgoed, initiatieven van onderaf en energiebesparing in het midden klein 
bedrijf. De DEO constateert dat juist op deze gebieden kansen liggen om de energietransitie te 
versnellen. 

Tijdsplanning 

Aan uw Staten is toegezegd dat u voor het einde van 2017 van ons een voorstel ontvangt over het 
toekomstperspectief voor de DEO. Dit heeft meer tijd gekost. Reden daarvoor is dat eind 2017 in goed 
gezamenlijk overleg is besloten tot wijziging van de bestuursvorm. Ook is besloten om de  
€ 29,2 miljoen prestatiesubsidie om te zetten in een kredietsubsidie. Gevolg is geweest dat de sta- 
tuten en alle kaders waarbinnen DEO haar werkzaamheden verricht zijn aangepast.  

Financiën 

Aan de kredietsubsidie van € 10 miljoen zijn risico's verbonden. Conform bestaand beleid wordt hier-
voor 10%, zijnde € 1 miljoen, gestort in de risicoreserve opvang revolverend financieren. Deze storting 
wordt ten laste gebracht van de risicoreserve.  
 
De omzetting van de subsidie naar een kredietsubsidie heeft effect op de financiële positie van de pro-
vincie.  
De subsidie van € 29,2 miljoen in de huidige situatie:  
- de DEO heeft in 2011/2012 een subsidie ontvangen van de provincie Drenthe van € 29,2 miljoen; 
- deze subsidie is als last in de exploitatierekening van de provincie verantwoord;   
- de DEO heeft de € 29,2 miljoen als eigen vermogen opgenomen in de eigen jaarrekening;  
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- volgens de huidige statuten eindigt de DEO per ultimo 2020 en wordt deze geliquideerd; dat wil 
zeggen alle financiële middelen komen toe aan de provincie Drenthe; 

- omdat de financiële middelen (€ 29,2 miljoen) van de DEO vastliggen in leningen aan derden  
komen deze middelen volgens afgesproken aflossingstermijnen weer beschikbaar. In het Meerja-
renprogramma (MJP) van de provincie Drenthe is hierop geanticipeerd en is vanaf 2021 in de MJP 
rekening gehouden een bijdrage van € 4,5 miljoen/jaar van de DEO. In de MJP is dit jaarlijks her-
haald totdat de volledige € 29,2 miljoen is afgelost. Dit betekent dat in de periode 2021 tot en met 
2026 jaarlijks € 4,5 miljoen als bate is begroot; 

- omdat de subsidies aan de DEO als last door de provincie zijn genomen, zonder dat daar oude 
vorderingen tegenover staan, zijn de genoemde baten van jaarlijks € 4,5 miljoen voor de provincie 
Drenthe vrij beschikbaar.  

 
Omzetting van de subsidie aan de DEO in een kredietsubsidie: 
- met dit voorstel wordt de vanaf 2011 verstrekte subsidie aan de DEO omgezet in een kredietsubsi-

die;  
- reden hiervoor is dat er aan de eerdere subsidie aan de DEO een kredietsubsidie van € 10 miljoen 

door de provincie wordt toegevoegd;  
- het is niet wenselijk dat er twee vormen van financiering en bekostiging aan de DEO worden ver-

strekt. Daarom wordt voorgesteld om de eerdere subsidie van € 29,2 miljoen en de voorgenomen 
kredietsubsidie van € 10 miljoen samen te voegen in één kredietsubsidie van € 39,2 miljoen; 

- dit betekent dat de huidige subsidie van € 29,2 miljoen wordt omgezet in een kredietsubsidie. Dit 
heeft de volgende effecten op de financiële positie van de provincie: 
o in de huidige MJP vervalt de jaarlijkse bate van € 4,5 miljoen. vanaf 2021 zoals hiervoor is  

beschreven. De vrije ruimte neemt als gevolg vanaf dat moment af met hetzelfde bedrag;    
o de € 29,2 miljoen wordt teruggehaald bij de provincie en wordt als een lening aan de DEO op 

de balans geplaatst;  
o de € 29,2 miljoen vormt een éénmalige bate ten gunste van de provincie;  
o volgens het kader revolverend financieren dient tenminste 10%, zijnde € 2,92 miljoen van de 

lening als risico te worden toegevoegd aan de reserve opvang revolverend financieren. Deze 
afdracht komt ten laste van de exploitatie van de provincie als een storting in de Reserve  
opvang revolverend financieren. Per saldo resteert een éénmalige toevoeging aan de Finan-
cieringsreserve van € 26,28 miljoen (de opbrengst van € 29,2 miljoen minus de storting van  
€ 2,92 miljoen in de Reserve revolverend financieren). 

 
Rente, aflossing lening, opgebouwd eigen vermogen door de DEO:  
- uitgangspunt is dat voor de kredietsubsidie aan de DEO geen rente wordt vergoed; 
- op de uitgezette leningen door de DEO wordt een rentevergoeding betaald. Uitgangspunt is dat 

deze rente marktconform is. Om verschillende redenen kan worden afgeweken. De DEO dient op 
grond van haar Investeringsreglement in die gevallen te toetsen of er sprake is van geoorloofde 
staatssteun;  

- de rentebaten worden door de DEO benut voor het bekostigen van de exploitatielasten. Het ove-
rige batige saldo wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de DEO;  

- omdat de DEO in de eerste jaren niet over een batig rentesaldo beschikte zijn de apparaatskosten 
ten laste gebracht van de ontvangen subsidie van de provincie Drenthe. Inmiddels overtreffen de 
rentebaten de exploitatiekosten en bouwt de DEO een eigen vermogen op. De verwachting is dat 
het in de komende jaren op te bouwen vermogen de exploitatielasten die ten laste zijn gebracht 
van de toenmalige subsidie minimaal dekt;  

- het opgebouwde eigen vermogen wordt tezamen met de door de DEO uitgezette leningenporte-
feuille en alle overige financiële middelen per 2026 overgedragen aan de provincie Drenthe. 

- de omzetting naar een kredietsubsidie binnen de DEO: 
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bij de DEO heeft de omzetting ook gevolgen. De subsidie van € 29,5 miljoen vormt voor de DEO 
eigen vermogen. Door de omzetting naar een lening wordt dit voor de DEO vreemd vermogen. Ge-
lijktijdig ontstaat een schuld bij de DEO aan de provincie van € 29,5 miljoen. Het eigen vermogen 
dat de DEO opbouwt uit de rentebaten wordt per 2026 afgerekend met de provincie.   

 
Met de omzetting van de € 29,5 miljoen van subsidie naar een kredietsubsidie ontstaat een beter 
beeld van de werkelijke situatie zowel in de administraties van de provincie als van de DEO. 

Monitoring en evaluatie 

DEO evalueert jaarlijks op welke marksegmenten binnen het gebied van de energietransitie de inzet 
van de DEO nodig is. De resultaten komen terug in de jaarlijkse werkplannen van de DEO. 

Communicatie  

Uw Staten worden op de hoogte gehouden via het reguliere informatie- en besluitvormingsproces con-
form het Protocol Verbonden Partijen. 

Bijlagen  

1. Subsidieaanvraag DEO inclusief bijlagen: 
1a. Beleidsplan DEO 2017-2020 
1b. Jaarplan DEO 2018 
1c. Concept-statuten 
1d. Investeringsreglement 
1d1.Bijlage Richtlijnen financiële voorwaarden 
1d2.Bijlage Intern procedurehandboek 
1e. Basisrente en risico-opslagen 2018 
1f. Regeling Energielening Drenthe 
1g. Renteblad Energieleningen 2018 
1h. Financieringsstatuut 

2. Conceptbeschikking 
3. Concept leenovereenkomst 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 10 april 2018 
Kenmerk: 15/5.1/2018000919 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 



  aan Provinciale Staten van Drenthe 2018-836-7 

 

 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
mr. L. Maarleveld, secretaris a.i. 
 
km/wa/coll. 
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De maatschappelijke waarde van de DEO  
Ter versnelling van de realisatie van de provinciale doelstellingen met betrekking tot de transitie naar 
duurzame energieopwekking is eind 2011 de Drentse Energie Organisatie (DEO) opgericht. Bij de op-
richting is bepaald dat de DEO op 31 december 2020 wordt opgeheven. De DEO verantwoordt jaar-
lijks achteraf dat de subsidiegelden zijn besteed overeenkomstig de provinciale doelstellingen.  
 
De meerwaarde van de DEO is gelegen in het feit dat de DEO: 

• initiatiefnemers van duurzame projecten ontzorgt; 

• Financiële dienstverlening (energieleningen) aanbiedt die complementair is aan de financiële pro-
ducten van de markt, de provincie Drenthe en de overige publieke partijen; 

• zich richt op duurzame energieprojecten met veel impact; 

• aansluit bij het energiebeleid van de provincie Drenthe.  
 
De provincie Drenthe financiert voor 100% de activiteiten van de DEO. Voor de periode 2011 tot en 
met 2020 heeft de provincie Drenthe een prestatiesubsidie van € 29,2 miljoen aan de DEO toegekend. 
Deze subsidie zet de DEO revolverend in door leningen te verstrekken aan Drentse ondernemers voor 
de realisatie van hernieuwbare energie, of energiebesparingsprojecten. In het Jaarverslag 2016 geeft 
de DEO aan dat zij verwacht dat het saldo van de DEO op de einddatum boven het oorspronkelijk 
subsidiebedrag van € 29,2 miljoen uitkomt.  
 
Bijdrage van de DEO aan provinciale doelen 
Van de beschikbaar gestelde € 29,2 miljoen had de DEO eind 2016 een bedrag van € 19,15 miljoen 
aan energieleningen verstrekt. Realisatie van deze gefinancierde energieprojecten zal neerkomen op 
een jaarlijkse besparing van 391.013 GJ en 60.129 ton CO2. In het Jaarverslag 2016 heeft de DEO 
aangegeven dat met het beschikbaar stellen van een aanvullende subsidie van € 10 miljoen het finan-
cieringsniveau van de afgelopen periode in stand kan worden gehouden. In de voorjaarsnota 2017 is 
deze aanvullende financieringsvraag van € 10 miljoen voor de DEO opgenomen. Hieraan is de voor-
waarde verbonden dat met de DEO afspraken worden gemaakt over de werkwijze bij de beëindiging 
van de DEO en de wijze van terugbetaling van de verstrekte leningen en een aanscherping van de  
governance bij de DEO.   
 
Bestaande financiële afspraken met de DEO  
De DEO wordt ontbonden zodra de subsidierelatie met de provincie eindigt dan wel door beëindiging 
door de provincie van de activiteiten van de DEO. Op basis van de huidige statuten zal DEO op  
31 december 2020 worden ontbonden. Mocht dan blijken dat de DEO heeft gehandeld in strijd met de 
subsidievoorwaarden, dan kunnen wij de subsidieverlening intrekken of wijzigen. In dat geval is DEO 
op grond van de subsidierelatie gehouden om op het eerste verzoek van de provincie de in beheer 
zijnde subsidiegelden onverwijld terug te storten. In de statuten van DEO is vastgelegd dat bij beëin-
diging van DEO het liquidatiesaldo ten gunste komt aan de provincie. Daarnaast draagt de DEO lenin-
genportefeuille met bijbehorende zekerheidstellingen over aan de provincie. De rente- en aflossings-
betalingen komen ten gunste van de provincie.  
 
Toekomstperspectief DEO 
Hoewel de DEO op de eerste plaats verantwoordelijk is voor een goede taakuitoefening en besteding 
van het publieke geld, loopt de democratische verantwoording hierover via uw Staten. Het vooraf goed 
regelen van de randvoorwaarden hiervoor is nodig opdat er geen verwarring kan ontstaan over de 
vraag waarover de provincie Drenthe gaat en voorkomt dat u in uw controlerende rol wordt be- 
lemmerd. 
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Het besluit om de aanvullende subsidie aan de DEO te verstrekken – met de bijbehorende financiële 
risico's – benadrukt het belang van goede randvoorwaarden. Het bestuur van DEO stelt voor de statu-
ten van DEO te wijzigen voor de invoering van een nieuw bestuursmodel met bijbehorende  
governance. Met deze wijzigingen in het vooruitzicht (een en ander afhankelijk van datum invoering 
nieuwe statuten) en dus een perspectief op betere governance van de DEO, dient zich de mogelijk-
heid aan om de aanvullende financiering effectiever in te zetten door de looptijd van de subsidie te 
verlenging tot 2025. Op basis van deze nieuwe situatie zijn er dus twee scenario's denkbaar. 
 
Scenario 2020  
In dit 'nul'-scenario eindigen de werkzaamheden van de DEO en wordt de stichting per 31 december 
2020 ontbonden. Het eventuele liquidatiesaldo zal worden uitgekeerd aan de provincie. Indien er op 
dat moment nog leningen lopen, treedt de provincie in de rechten van DEO. Vanaf 31 december 2020 
zal de DEO geen nieuwe leningen meer verstrekken. De provincie neemt de verdere afwikkeling van 
de uitgezette leningen over en zorgt voor het administratieve beheer. Vanaf die datum draagt de DEO 
zijn activiteiten over aan de provincie. In de financiële meerjarenplanning van de provincie - die uitgaat 
van dit scenario - worden vanaf 2021 de leningen afgelost en komen de liquide middelen terug naar 
de provincie. Het gaat daarbij om een terugbetaling over een periode van 15 jaar van alle uitgezette 
middelen.  
In scenario 2020 wordt – overeenkomstig het voornemen in de Voorjaarsnota 2017- aan de DEO een 
aanvullende financiering van € 10 miljoen beschikbaar gesteld. De verwachting is dat daardoor tot 
2035 het totaal aan naast de aflossing van de lening (ruim € 39 miljoen) aan rente € 4 miljoen voor de 
provincie beschikbaar komt. De totaal verleende subsidie zal ná 2020 vastgesteld worden en de sub-
sidierelatie daarmee beëindigd worden. 

 
Scenario 2025 
In dit scenario wordt de aanvullende financiering van € 10 miljoen beschikbaar gesteld en blijft de 
DEO als revolverend fonds actief tot 2025. Dit scenario is gebaseerd op onze verwachting dat er ook 
ná 2020 nog behoefte is aan de inzet van de DEO. Of dat inderdaad het geval is, zal jaarlijks worden 
beoordeeld aan de hand van een actuele analyse van de markt die de DEO in overleg met de provin-
cie uitvoert. In de periode 2020-2025 verwacht de DEO een piek in de terugbetaling van aflossingen 
en rente. Deze revolverende middelen kan de DEO tot en met 2025 opnieuw inzetten ter financiering 
van de duurzame energieprojecten. De verwachting is dat tot 2040 het totaal aan de provincie terug-
vloeiende middelen ruim € 46 miljoen zal bedragen (aflossing leningen ruim € 39 miljoen en rente  
€ 7 miljoen). 
 
Beheerfase ná beëindiging van de DEO 
In elk scenario dient de leningenportefeuille na beëindiging van de DEO te worden afgerond. De uitge-
zette leningen hebben een looptijd van 10 tot 15 jaar. Dit betekent dat de laatst afgesloten leningen in 
het scenario tot en met 2020 zijn afgelost in 2035 en in het scenario tot en met 2025 in 2040. Daarbij 
blijft de keuze of de provincie zelf het beheer van de DEO overneemt dan wel het beheer van de uit-
staande leningen ook ná 2020 c.q. 2025 door de DEO- in afgeslankte vorm- laat uitvoeren. Wij vinden 
het niet nodig om daar nu al een standpunt over in te nemen. 
 
Financiële uitwerking scenario’s  
De DEO financiert vanuit de ontvangen middelen van de provincie (zie tweede kolom onderstaande 
tabel) de financiering van energieprojecten door het verstrekken van leningen. De terug te ontvangen 
aflossing van deze leningen wordt, opgehoogd met rente, door de DEO opnieuw ingezet. In de tabel 
wordt in kolom drie het revolverende karakter van deze werkwijze tot uitdrukking gebracht. De omvang 
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van de financiering van projecten door de DEO is dan ook substantieel hoger dan de ingezette midde-
len door de provincie. De bijdrage in de financiering door de DEO bedraagt maximaal 50%. Het totale 
investeringsvolume in energieprojecten bedraagt dan ook tenminste het dubbele van de financiering 
door de DEO. In de tabel wordt in de laatste kolom een bedrag voorspeld dat na aflossing van de vol-
ledige leningenportefeuille, aangevuld met rente, terugkomt bij de provincie. In dit bedrag is geen re-
kening gehouden met mogelijke afboekingen als gevolg van niet/gedeeltelijke aflossing van leningen. 
Daarbij dient te worden opgemerkt dat in 2011 de bijdrage aan de DEO als een subsidie is verstrekt. 
Met dit voorstel wordt de subsidie uit 2011 omgezet in een lening. Deze omzetting heeft geen invloed 
op de activiteiten van de DEO.  
 
Tabel 1 samenvatting financiële gegevens van de scenario’s 

 
 
Voorkeurscenario 2025 
De ontwikkelingen in de afgelopen jaren laten zien dat de bereidheid van banken om energieprojecten 
te financieren, toeneemt. Daarbij gaat het met name om grootschalige projecten (> € 10 miljoen) voor 
het opwekken van duurzame energie. Daardoor zal in de komende jaren het financieringsaandeel van 
DEO in grootschalige projecten afnemen. Evenwel is de verwachting dat de rol van de DEO zal toene-
men bij de kleine (< € 100.000) en middelgrote (< € 5 miljoen) energieprojecten. Deze verwachting is 
gebaseerd op de aanname dat als gevolg van de economische groei de investeringsbereidheid van 
bedrijven met betrekking tot energiebesparing en duurzame energieopwekking gaat toenemen. Deze 
toename is al zichtbaar sinds begin 2017: zowel het aantal bedrijven als de hoogte van de investe- 
ringen in duurzame energie zijn toegenomen.  
 
Gezien de verwachting dat de behoefte aan de DEO ook ná 2020 nog aanwezig zal zijn stellen wij 
voor de looptijd van DEO te verlengen. Daarin past tevens dat er aanvullende middelen in de vorm 
van een kredietsubsidie van € 10 miljoen aan de DEO wordt verstrekt. De periode waarin deze sub-
sidie ter beschikking staat wordt hiermee verlengd, waardoor (vanwege het revolverende karakter) 
deze effectiever wordt ingezet. 
 
Omzetting subsidie in een kredietsubsidie (een subs idie in de vorm van een geldlening)  
Voorgesteld wordt de in 2011 toegekende subsidie van € 29,2 miljoen om te zetten in een krediet- 
subsidie. Daarmee ontstaat een eenduidige financiering van de DEO in een kredietsubsidie van  
€ 39,2 miljoen. De omzetting naar een kredietsubsidie heeft wel effecten op de financiële positie van 
de provincie, zoals eerder beschreven.  
 
  

B edragen x € 1 mln.

(1) (2) (3) (4) (5)

Inzet middelen Financiering projecten

door de provincie door DEO (revolverend)

op datum bedrag

einddatum DEO 2020 € 29,2 € 40,0 2035 € 33,3

einddatum DEO 2020 € 29,2 + € 10,0 € 49,0 2035 € 43,3

einddatum DEO 2025 € 29,2 + € 10,0 € 70,0 2040 € 46,1

Terugvloeiende middelen

 naar provincie
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Governance  
Huidige governance  
Het behartigen van een openbaar belang (versnelling van de energietransitie) door een autonome  
partij als de DEO heeft gevolgen voor de sturingsmogelijkheden. Bij de oprichting van de DEO hebt u 
er bewust voor gekozen om de DEO op afstand te zetten en vorm te geven als een stichting. De  
stichting DEO kent thans een onafhankelijk bestuur en Raad van Toezicht. Dit naar het voorbeeld van 
de Raad van Commissarissenmodel in de private sector. De eigen statuten en reglement van de DEO 
zijn bepalend voor de precieze taak en rol van Raad van Toezicht en diens relatie met het extern  
toezicht1.  
 
Uiteraard is de DEO in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor een goede taakuitvoering en beste-
ding van het publieke geld. De democratische verantwoording hierover loopt altijd via de provincie. De 
provincie moet dus toezicht houden op de rechtmatige en doelmatige besteding van de publieke gel-
den. Jaarlijks informeert de DEO ons en uw Staten over de (voorgenomen) besteding van de gelden. 
Dit gebeurt via de jaarrekening, het jaarverslag en de activiteitenplannen (met bijbehorende jaarbegro-
tingen) die de provincie ter kennisname ontvangt. Voorafgaand aan de indiening van het activiteiten-
plan en de begroting vindt er een bestuurlijk overleg plaats waarin wij onze wensen voor het komende 
jaar aan de DEO bekend kunnen maken.   
 
De DEO geeft uitvoering aan een publiek belang: de versnelling van de energietransitie. De DEO 
heeft veel beleidsvrijheid bij de taakuitvoering en in de bedrijfsvoering. Door deze beleidsruimte kan 
de DEO marktgericht opereren en is er ruimte voor ondernemerschap. De inkomsten van de organi-
satie zijn grotendeels publiek en worden via de privaatrechtelijke weg in leningen omgezet. Dit  
publiek-privaat profiel van de DEO brengt risico's met zich mee. De DEO is voor 100% gefinancierd 
door de provincie. De primaire rol van de provincie is om het kapitaal te bewaken dat de provincie in 
de DEO heeft ingebracht. De grote mate van beleidsvrijheid en het ontbreken van een directe zeggen-
schapsrelatie vormen nu een risico doordat de provincie pas achteraf en niet tussentijds kan sturen op 
de uitvoering.  
 
Ook op grond van de subsidierelatie zijn de provinciale sturingsmogelijkheden relatief beperkt. De in 
de subsidiebeschikking opgenomen verplichtingen zijn leidend bij de definitieve vaststelling van de 
subsidie in 2021. De provincie kan de subsidie lager vaststellen indien niet (volledig) aan de subsidie-
voorwaarden is voldaan. In deze voorwaarden is opgenomen dat de DEO haar activiteiten uitvoert op 
basis van het Businessplan, de statuten, het Handboek, het Treasurystatuut en het Investeringsre- 
glement. De materiële uitwerking van deze sanctiemogelijkheid is echter beperkt gelet op de bepaling 
in de statuten dat na beëindiging van de statuten het liquidatiesaldo van de DEO ten gunste komt aan 
de provincie.  
 
Nieuwe governance DEO 
Gezien het publieke belang en financiële omvang is een passende borging van de governance van 
belang. Voor deze borging is van belang dat: 
� de provincie voldoende in dialoog is met het bestuur van de DEO over de beleidskeuzes en be-

drijfsvoering die moeten worden gemaakt (te beginnen met de strategiebepaling) en de provincie 
goed op de hoogte is van wat er leeft; 

� de stichting verantwoording aflegt over het gevoerde toezicht op de uitvoering door de DEO; 
� er goed risicomanagement wordt gevoerd op de leningenportefeuille.  

                                                      
1 De verankering van de rol van de Raad van Toezicht zal plaatsvinden in de Wet Bestuur en Toezicht Rechts-

personen naar verwachting binnenkort in werking treedt. 
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Wij zijn van mening dat deze periode waarin de maatschappelijke ontwikkelingen elkaar snel opvolgen 
- met name op het gebied van de energietransitie - vraagt om effectieve sturing door de provincie.  
In de door DEO voorgestelde wijzigingen van de statuten, de bestuursvorm en de kaders waarbinnen 
DEO haar werkzaamheden verricht wordt in bovengenoemde aspecten beter voorzien dan in de hui-
dige situatie. Effecten van de voorgestelde wijzigingen zijn onder andere:  

• beter ingebouwde checks and balances; 

• de provincie wordt vroegtijdig betrokken bij de jaarplannen en -begrotingen van de DEO en 
tussentijds bij wijzigingen hierop; 

• hoog risicovolle leningen/participaties worden door de DEO vooraf gemeld aan de provincie; 

• de DEO stelt jaarlijks haar risicobeleid op en legt over de uitvoering hiervan verantwoording af 
in het jaarverslag en jaarrekening;  

• de DEO informeert de provincie tijdig indien partijen die van DEO een lening hebben ont- 
vangen niet aan hun aflossingsverplichtingen kunnen voldoen;  

• de rentebetaling en het aflossingsprofiel van de leningenportefeuille wordt periodiek met de 
provincie gedeeld; 

• door de voorgestelde wijzigingen worden de beter voorzien in de juridische kaders en de gel-
dende normen binnen de provincie Drenthe; 

• de provincie heeft een adviesrecht ten aanzien van de benoeming van nieuwe bestuursleden; 

• bijzondere besluiten van de DEO zijn aan de goedkeuring van de provincie onderworpen. Bij 
deze bijzondere besluiten moet gedacht worden aan de politiek gevoelige dossiers en BIBOB-
kwesties. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 10 april 2018, kenmerk 
15/5.1/2018000919; 
 
 
BESLUITEN:  
 
 
1.  in te stemmen met het verstrekken van de aanvullende financiering aan de Drentse Energie 

Organisatie (DEO) van € 10 miljoen in de vorm van een kredietsubsidie; 
2. ter dekking van de daaraan verbonden risico's in te stemmen met een storting van € 1 miljoen 

in de Risicoreserve Opvang Revolverend Financieren en deze te dekken uit de risicoreserve; 
3. in te stemmen met verlenging van de statutaire looptijd van de stichting DEO tot 1 januari 

2026;  
4.    in te stemmen met de omzetting van de huidige prestatiesubsidie van € 29,2 miljoen in een 

kredietsubsidie; 
5. ter dekking van de daaraan verbonden risico's in te stemmen met een storting van  

€ 2,92 miljoen in de Risicoreserve Opvang Revolverend Financieren en deze te dekken uit de 
exploitatie; 

6. de besluitvorming over de afwikkeling van de incidentele bate, zijnde € 26,3 miljoen die ont-
staat bij de omzetting naar een lening, te betrekken bij de Voorjaarsnota 2018; 

7. de effecten op de meerjarenbegroting van de provincie Drenthe te betrekken bij de Voorjaars-
nota 2018;  

8. kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het bestuur van de DEO tot wijziging van 
de statuten voor de invoering van een nieuw bestuursmodel, wijzigingen in het investerings-
reglement en in het financieringsstatuut;  

9.  kennis te nemen van het Beleidsplan DEO 2017-2020 en het Jaarplan DEO 2018. 

 
Assen, 6 juni 2018 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , voorzitter 
 
km/coll.  
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Gedeputeerde Staten van Drenthe 
t.a.v. het team Subsidies
Postbus 122
9400 AC  Assen

Assen, 27 maart 2018 
Kenmerk: DEO2018020 
Behandeld door: G.G.A. Hoek 
Onderwerp: Aanvraag kredietsubsidie Drentse Energie Organsatie 

Geachte College, 

Middels dit schrijven vragen wij een kredietsubsidie van € 39,2 miljoen aan voor de exploitatie en het 
fondsvermogen van de Stichting Drentse Energie Organisatie (hierna DEO). Deze aanvraag heeft 
betrekking op de omzetting van de huidige prestatiesubsidie in een kredietsubsidie, uitbreiding van het 
fondsvermogen en verlenging van de looptijd van DEO. 

Achtergrond 
DEO is in december 2011 opgericht door de provincie Drenthe met als doel bij te dragen aan het 
halen van de klimaatdoelstellingen van de Provincie Drenthe door de energietransitie in Drenthe mede 
te helpen versnellen. Dit doet DEO door partijen die in Drenthe willen investeren in energiebesparing 
en of de opwekking van duurzame energie te ondersteunen met kennis, netwerk en kapitaal. Kapitaal 
kan beschikbaar worden gesteld in de vorm van leningen, garantiestellingen of door middel van het 
aangaan van participaties. Met het vaststellen van het beleidsplan DEO 2017-2020 heeft de Raad van 
Toezicht van DEO besloten uitsluitend nog leningen te verstrekken, hetgeen in de praktijk al 
gebeurde. DEO voert haar werkzaamheden uit conform de procedures en richtlijnen die zijn 
vastgelegd in de onderstaande fondsdocumenten: 
1. Investeringsreglement
2. Handboek interne procedures (procedures voor de totstandkoming van een financiering)
3. Directiereglement
4. Treasurystatuut
5. Memo financiële procedures
6. Beleidsplan 2017-2020
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Voor haar werkzaamheden heeft DEO in 2012 en 2013 subsidies ontvangen van de provincie van in 
totaal € 29,2 miljoen. De bovengenoemde documenten vormen samen met de statuten van DEO en 
een verklaring omtrent de beloning van de directeur de kaders voor deze subsidie. De toegekende 
subsidie diende voor de dekking van de fondskosten en voor het verstrekken van financieringen. 
Inmiddels is DEO in staat de fondskosten te dekken uit de rente-inkomsten van de uitstaande leningen 
en stapsgewijs op de fondskosten uit het verleden in te lopen. 
 
Het jaar 2016 was het jaar van de midterm review van DEO. Hierbij hebben Provinciale Staten 
onderzoek laten uitvoeren naar het functioneren van de stichting. De conclusie was dat DEO een 
meerwaarde heeft en een belangrijke bijdrage levert bij de realisatie van de energiedoelen van de 
provincie. 
 
De investeringsbereidheid van bedrijven en instellingen neemt toe en zal naar verwachting in de 
komende jaren verder toenemen. Ondanks de ook toenemende financieringsbereidheid van banken 
zal voor een groot deel van deze bedrijven en instellingen financiering vanuit DEO van essentieel 
belang zijn om de projecten te kunnen realiseren. Dit maakt dat DEO een belangrijke schakel blijft bij 
de realisatie van de energietransitie. Om de financieringsvraag te kunnen beantwoorden, heeft DEO 
een verzoek ingediend bij de provincie voor uitbreiding van het fondsvermogen met € 10 miljoen. 
Provinciale Staten heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van deze ruimte. In overleg met de 
provincie is het voornoemde verzoek vervolgens geconcretiseerd in deze aanvraag voor een 
kredietsubsidie. 
 
 
Omvang subsidieverzoek en subsidievorm 
De onderhavige subsidieaanvraag heeft betrekking op € 39,2 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit de 
reeds verstrekte prestatiesubsidies a € 29,2 miljoen en nieuw geld met een omvang van € 10 miljoen. 
Verzocht wordt om de huidige prestatiesubsidies om te zetten in een kredietsubsidie (subsidie in de 
vorm van een lening) en deze uit te breiden met de genoemde € 10 miljoen.  
Met het omzetten van de prestatiesubsidies in een kredietsubsidie wordt recht gedaan aan het 
oorspronkelijke idee achter de prestatiesubsidies dat het geld uiteindelijk terugkomt bij de provincie. 
Het terugvloeien van deze middelen is nu geregeld in de statuten van de stichting. Het omzetten van 
de subsidies sluit echter beter aan bij de begrotingssystematiek van de provincie en geeft een beter 
beeld van de schuldpositie van DEO. Voordeel voor DEO is dat alles onder één regime valt en er voor 
de inzet van middelen geen onderscheid wordt gemaakt tussen de bestaande en nieuwe middelen 
hetgeen de efficiency van het werk ten goede komt. 
 
 
Looptijd DEO 
In de huidige statuten en subsidiebeschikking van DEO is bepaald dat DEO tot en met 31 december 
2020 leningen mag verstrekken en uitboeken. Na deze datum mag DEO geen nieuwe verplichtingen 
meer aangaan. Binnen drie maanden na 31 december 2020 dient er ter goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten een vereffeningsplan ingediend te worden. 
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Uit scenarioberekeningen is gebleken dat DEO met de extra € 10 miljoen in staat is om -op basis van 
aflossingen en rente- tot en met 2025 middelen revolverend te blijven inzetten (zie onderstaande 
tabel).  
 
Scenario Totaal Financierings- Gefinancierd tot Saldo per Saldo per 
 ontvangen ruimte per jaar einde looptijd 31-12-2035 31-12-2040 
Huidige situatie €29,2 miljoen €4 miljoen tot 2020 €35 miljoen €35 miljoen - 
+10 mio / looptijd 2020 €39,2 miljoen €7 miljoen tot 2020 €47 miljoen €49 miljoen - 
+10 mio / looptijd 2025 €39,2 miljoen €6 miljoen tot 2025 €67 miljoen - €53 miljoen 
Bron cijfers: Beleidsplan DEO 2017-2020 

 
Uit de scenarioberekening blijkt dat met € 10 miljoen extra DEO tot en met 2025 in staat is om voor € 6 
miljoen aan projecten te financieren. Dit betekent dat DEO voor € 67 miljoen aan financieringen kan 
verstreken, hetgeen op basis van de huidige ervaringscijfers samenhangt met ca.€ 200 miljoen aan 
uitgelokte investeringen. Tenslotte zou op basis van het scenario (€ 10 miljoen erbij looptijd 2025) de 
provincie in de periode 2026 – 2040 ca. €53 miljoen terugontvangen. Gelet op het voorgaande heeft 
deze aanvraag betrekking op de situatie waarbij DEO tot en met 2025 verplichtingen mag aangaan en 
geld mag uitzetten in leningen. Dit betekent: 

• 31 december 2025: Einddatum verstrekken leningen en uitzetten geld:  

• 31 december 2040: Laatste lening afgelost.  
 
Onverlet het verzoek om verlenging van de looptijd zal DEO jaarlijks een marktanalyse uitvoeren. 
Hierbij wordt de vraag beantwoord of DEO nog een toegevoegde waarde heeft. De resultaten van de 
analyse zal DEO met de provincie delen via afgesproken jaarcyclus. Mochten de resultaten van de 
analyse daartoe aanleiding geven dan treedt DEO in overleg met de provincie om de 
toekomstscenario’s te bespreken. 
 
 
Organisatieontwikkelingen 
DEO heeft steeds meer geld heeft uitstaan in leningen waardoor een goed beheer van de portefeuille 
belangrijker wordt. Derhalve zal DEO de organisatiestructuur aanpassen waarbij de Raad van 
Toezicht wordt vervangen door een meerkoppig bestuur. De functie van directeur bestuurder wordt 
omgezet in de functie van fondsmanager. Hiermee formaliseert DEO die situatie die in de praktijk 
reeds aan het ontstaan was, wordt recht gedaan aan het belang van goed portefeuillebeheer en wordt 
de pragmatische en oplossingsgerichte aanpak van DEO gecontinueerd.  
Formeel valt de functie van fondsmanager niet onder het regime van de Wet Normering Topinkomens 
(WNT). DEO zal echter voor de beloning van het bestuur en de fondsmanager voldoen aan de WNT. 
 
 
Risico’s 
DEO biedt risicokapitaal. Dat wil zeggen dat de financieringen in de regel een hoger risico kennen dan 
reguliere bankfinancieringen. Dit hangt samen met één van de grondbeginselen dat DEO niet 
concurrerend in de markt mag opereren en derhalve slecht financiert op het moment dat dit bancair 
niet of niet geheel gebeurd. Hoewel er tot op dit moment geen defaults zijn, is het niet ondenkbeeldig 
dat in de tijd gezien defaults zullen optreden.  
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DEO probeert de risico’s van haar leningen te beperken door zorgvuldige procedures te doorlopen 
(beschreven in het procedurehandboek) en de besluitvorming op te knippen in een adviesrol van de 
fondsmanager (nu nog directeur) en besluitvorming door het Bestuur (nu nog de Raad van Toezicht). 
 
De door de fondsmanager uitgevoerde risicoanalyse vormt een belangrijk afwegingspunt bij de 
uiteindelijke besluitvorming. Bij het verstrekken van financieringen vestigt DEO waar mogelijk 
zekerheden in de vorm van pandrechten of hypotheekrechten. 
 
Ruim 95% van de leningen van DEO betreft annuïtaire lenigen waarbij de rente en aflossing 
maandelijks worden geïnd op basis van automatische incasso’s. Door de maandelijkse betalingen 
heeft DEO een belangrijke eerste graadmeter van de financiële situatie van de leningnemer 
(bijvoorbeeld bij een stornering). Dit geeft de mogelijkheid snel op te treden indien een ondernemer in 
moeilijkheden dreigt te komen. 
In specifieke situaties neemt DEO in de financieringsovereenkomst bepalingen op omtrent periodieke 
informatieverstrekking, bijvoorbeeld in de vorm van jaarcijfers. 
 
 
Afstemming en verantwoording 
DEO stelt voor om voor wat betreft de sturingsmogelijkheden van de provincie en de periodieke 
verantwoording aan de provincie de volgende cyclus te hanteren: 

• Voor 15 mei indienen jaarverslag en jaarrekening met accountantsverklaring 

• Voor 1 oktober indienen concept jaarplan en begroting voor het komende jaar 

• Medio oktober bestuurlijk overleg over marktontwikkelingen en concept jaarplan 

• Voor 15 november indienen definitief jaarplan en begroting voor het komende jaar 
 
Additioneel zal DEO in een situatie waarbij een default is opgetreden de provincie hiervan op de 
hoogte stellen. 
 
 
Aanpassen fondsdocumentatie 
De meeste fondsdocumenten dateren uit de oprichtingsperiode van DEO. Met de aanvraag van deze 
kredietsubsidie is een deel van deze documenten ge-update. Het betreft: 

• Investeringsreglement: Regels omtrent staatssteun zijn aangepast op de nieuwste Europese 
richtlijnen en de bepalingen met betrekking tot het verstrekken van garanties en het aangaan van 
participaties zijn verwijderd. 

• Intern procedurehandboek: Aanpassingen op basis van de ervaringen van 6 jaar 
fondsmanagement. 

• Richtlijnen financiële voorwaarden: Betreft een nieuw document. Het document heeft tot doel om 
de richtlijnen van DEO ten aanzien van de financiële voorwaarden die het verbindt aan 
financieringen, zodanig vast te leggen dat dit zorgt voor een transparante vaststelling van 
parameters die te allen tijde verantwoord kunnen worden. 

• Renteblad 2018: Nieuw document. Vloeit voort uit de Richtlijnen financiële voorwaarden en stelt 
de basisrente en de risico-opslagen vast. 

• Regeling Energielening Drenthe: De bestaande regelingen zijn omgezet in één revisie document. 

• Renteblad Energieleningen 2018: Nieuw document. Stelt de renteopbouw van de energielening 
vast (basisrente, rentekorting en minimumrente). 

• Treasurystatuut: Algehele update. 



Bezoekadres Westerbrink 1 Assen Postbus 122, 9400 AC Assen www.drentseenergieorganisatie.nl 

Statuten DEO 
Met de voorgestelde organisatiewijzigingen en de verlenging van de looptijd van DEO zullen de 
statuten van DEO moeten worden aangepast. Voor de wijziging van de statuten is goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten nodig. Derhalve zijn de concept statuten als bijlage bij deze aanvraag gevoegd. 

Wij vertrouwen erop hiermee een volledige aanvraag voor een kredietsubsidie te hebben ingediend. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Guido Hoek op nummer 0591-365621. In 
afwachting van uw reactie, verblijven wij, 

Met vriendelijke groet, 
Drentse Energie Organisatie 

G.G.A. Hoek 
Directeur 

Bijlagen: 
1. Concept statuten
2. Investeringsreglement (met bijlagen Intern procedurehandboek en Richtlijnen financiële

voorwaarden)
3. Regeling Energielening Drenthe
4. Beleidsplan 2017-2020
5. Jaarplan 2018
6. Renteblad 2018
7. Renteblad Energielening Drenthe 2018
8. Financieringsstatuut
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Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan 2017-2020 van de Drentse Energie Organisatie (DEO). Dit beleidsplan is een 

visie op de ontwikkeling van DEO in de komende jaren.  Geschetst wordt de eindsituatie waar DEO op 31 

december 2020 wil staan en hoe daar in de komende jaren naartoe zal worden gewerkt. De concrete 

operationele invulling zal nader worden uitgewerkt in jaarlijkse actieplannen. Het beleidsplan 2017 – 

2020 zal daarvoor als kapstok dienen. Het Actieplan 2017 is als bijlage bijgevoegd bij dit beleidsplan. 

 

DEO  is een kleine, pragmatische organisatie, die efficiënt handelt en dat ook wil uitstralen. DEO is door 

de Provincie Drenthe in het leven geroepen om bij te dragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen 

van de Provincie Drenthe voor het jaar 2020 door de energietransitie in Drenthe mede te helpen 

versnellen. 

 

Sinds december 2011 fungeert DEO als het duurzame energiefonds van de Provincie Drenthe. DEO geeft 

hieraan uitvoering door het aanbieden van kennis, het delen van haar netwerk en het financieren van 

duurzame energie initiatieven in de provincie. DEO ondersteunt bij de ontwikkeling en totstandkoming 

van duurzame energieprojecten en energiebesparingsprojecten, en verstrekt op maat gemaakte 

financiering in het geval dit nodig is om een haalbare businesscase realiseerbaar te maken. DEO voorziet 

daarnaast in dienstverlening zoals het bij elkaar brengen van partijen en het inbrengen van haar kennis. 

In de periode 2017-2020 zal  DEO deze aanpak voortzetten. 

 

DEO volgt maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en zal dat in de komende jaren blijven doen. Daar 

waar deze ontwikkelingen aansluiten bij het hogere strategische doel van de versnelling van de 

energietransitie in Drenthe is er ruimte bij DEO om ook op deze nieuwe vlakken projecten te begeleiden 

en waar nodig te helpen financieren.  

 

Projecten die bijdragen aan versnelling van de energietransitie zijn vaak projecten gericht op 

energiebesparing of duurzame energieopwekking. Er is echter ook plaats voor projecten die indirect het 

verbruik van fossiele brandstoffen helpen verminderen, bijvoorbeeld door het sluiten van kringlopen, 

door verbeterde cascadering van duurzame grondstoffen of warmte, en door de hoogwaardige inzet van 

duurzame grondstoffen ter vervanging van grondstoffen met een fossiele oorsprong. 

 

Aan het einde van de beleidsperiode op 31 december 2020 zal DEO formeel haar taken beëindigen en 

overgaan in een beheersorganisatie. DEO streeft er in de komende periode naar de aan haar beschikbaar 

gestelde middelen optimaal in te zetten. In de praktijk betekent dit dat ze zoveel mogelijk leningen wil 

verstrekken aan projecten die maximaal bijdragen aan de Drentse energietransitie. Aan het einde van de 

looptijd van DEO zal vrijwel het gehele beschikbare kapitaal zijn uitgeleend.  
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Doelstellingen 

DEO heeft als doelstelling het versnellen van de energietransitie in Drenthe.  

 

DEO wil een maximale bijdrage leveren aan het behalen van de Drentse klimaatdoelstellingen (maximaal 

3 miljoen ton CO2 uitstoot in 2020). Dit doet DEO enerzijds door omvangrijke projecten te ontzorgen en 

anderzijds in te zetten op ondersteuning van het MKB, stichtingen en verenigingen. De ondersteuning 

van omvangrijke projecten met kennis en financieringen levert vooral een directe bijdrage aan de 

klimaatdoelstelling van de provincie. Met de ondersteuning van het MKB, stichtingen en verenigingen 

wordt met behulp van de Energielening Drenthe ook ingezet op bewustwording van werknemers en 

leden. Begin 2016 is DEO gestart met de Energielening voor Maatschappelijke Organisaties. Met dit 

product probeert DEO de voornoemde bewustwording van leden om te zetten in de realisatie van 

energiemaatregelen thuis en op deze wijze indirect extra CO2 reductie uit te lokken. De resultaten van 

deze pilot zullen medio 2017 duidelijk worden. 
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Aansluiting provinciaal beleid 

 

Provinciaal energiebeleid 

Voor haar energiebeleid tot en met 2020 heeft de Provincie Drenthe de “Energieagenda 2016-2020 : Op 

weg naar een energieneutraal Drenthe - van bewustzijn naar bewustdoen” opgesteld. 

 

In navolging van het klimaatakkoord van Parijs van december 2015 onderschrijft de Provincie Drenthe de 

harde noodzaak om de wereldwijde opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden boven 

het pre-industriële tijdperk, waarbij het streven is om de opwarming tot 1,5 graden te beperken. De 

inzet van de Provincie Drenthe om bij te dragen aan die internationale doelstelling voor de periode 2016-

2020 is bovenal de realisatie van concrete, zichtbare projecten. 

 

De provincie Drenthe wil in 2050 volledig energieneutraal zijn. De beleidsdoelen voor het jaar 2020 zijn 

vastgelegd in de Energiestrategie Drenthe uit 2013. Die is er op gericht om in 2020 niet meer dan 3Mt 

CO2 afkomstig van fossiele brandstoffen uit te stoten. Drenthe wil dit bereiken door enerzijds energie te 

besparen en anderzijds de resterende energieconsumptie de verduurzamen. Leveringszekerheid is 

daarbij ook een zeer belangrijk randvoorwaarde. 

 

Bij het nastreven van deze doelen is het Drentse bedrijfsleven een belangrijke partner. Bedrijven kunnen 

een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de Drentse doelstellingen door duurzaam gebruik van 

grondstoffen en energie en door de inzet van energie van duurzame oorsprong.  

 

Drenthe zet in het bijzonder in op uitvoering en realisatie van projecten waarbij energie wordt bespaard 

of energie duurzaam wordt opgewekt. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van 

nieuwe technologieën en vernieuwende procesaanpakken die indirect bijdragen aan een versnelling van 

de energietransitie, zoals nieuwe vormen van energieopwekking en energieopslag. Via deze twee sporen 

wil Drenthe de Drentse energietransitie verder versnellen. 

 

Innovatie is nodig om deze technologieën te ontwikkelen. Succesvolle innovaties moeten vervolgens 

betaalbaar worden gemaakt om te kunnen worden uitgerold in de markt. Als onderdeel van deze agenda 

zal de provincie Drenthe daarom ook deze periode energie-innovatie actief ondersteunen, want als we 

innovaties laten slagen en toepassen zullen we onze doelen steeds sneller en efficiënter bereiken. 

 

Uitvoering van het provinciaal beleid vindt plaats via het Energieprogramma van de provincie Drenthe. 

Speerpunten hierbinnen zijn de Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe, initiatieven van 

onderaf, het MKB en Drentse Green Deals. 
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Focus DEO 

In principe zal DEO haar activiteiten op dezelfde wijze voortzetten als in de voorgaande beleidsperiode. 

Energiebesparingsprojecten en projecten waarbij duurzame energie wordt geproduceerd kunnen, mits 

zij voldoen aan het investeringsreglement, blijven rekenen op ondersteuning vanuit DEO. Zowel qua 

kennis als financieel.  

Aansluitend op het provinciaal beleid zal DEO in de komende periode qua  projectacquisitie de focus 

leggen bij: 

1. Duurzaam vastgoed 

2. Initiatieven van onderaf 

3. Energiebesparing in het MKB 

 

Ad 1. Duurzaam vastgoed 

In toenemende mate ziet DEO financieringsvragen die betrekking hebben op energieneutraal of 

duurzaam vastgoed. In lijn met en parallel aan de “Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe” 

kan DEO bijdragen aan de route richting energieneutraal werken. Het project kan een belangrijke 

bijdrage leveren aan de Expeditie. Bedrijven met energieneutraal vastgoed willen dit uitdragen. Hierdoor 

ontstaat een actieve discussie op de werkvloer. De praktijk heeft uitgewezen dat dit in positieve zin 

bijdraagt aan de bewustwording van de werknemers en sneller leidt tot daadwerkelijke actie.  

 

Ad 2: Coöperatieve initiatieven 

DEO werkt bij initiatieven van onderop actief samen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMF) in 

het Servicepunt Energie Lokaal Drenthe. Vanuit het Servicepunt wordt gecommuniceerd met ruim 50 

lokale initiatieven. Vooral de aanpassing van de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) per 1 januari jl. 

heeft onder deze lokale initiatieven veel reuring veroorzaakt. Op dit moment ondersteunen de NMF en 

DEO ca. 20 “coöperatieve” postcoderoos initiatieven. De verwachting is dat dit aantal snel zal oplopen 

naarmate er meer initiatieven tot realisatie komen. Daarnaast maakt een deel van de coöperatieve 

initiatieven gebruik van de SDE+ regeling om grootschalige zonprojecten te realiseren. Financiering 

speelt een bijzondere rol in coöperatieve projecten waarbij per project een maatwerkoplossing moet 

worden uitgewerkt. 

 

Ad 3: Energiebesparing in het MKB 2.0 

In de afgelopen beleidsperiode is DEO in samenwerking met Parkmanagement Drenthe, VNO-NCW 

Noord/MKB Noord, Bouwend Nederland en de NMF Drenthe het project Energiebesparing in het MKB 

gestart. Met middelen uit een Drentse Green Deal kregen bedrijven een energiescan en een jaar lang 

begeleiding bij de implementatie van de maatregelen aangeboden. De gekozen aanpak is succesvol 

gebleken. Het project zal eind 2016 worden beëindigd.  

 

Binnen het MKB blijft er nog een enorme potentie voor energiebesparing en duurzame 

energieopwekking onbenut. Gebleken is dat dit zonder actieve ondersteuning ook zo zal blijven. 

Derhalve wil DEO in overleg met haar partners de begeleiding van het MKB voortzetten. De focus zal 

hierbij vooral liggen bij bedrijven met een verbruik boven de 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 gas.  
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Voor deze bedrijven geldt dat zij op grond van de Wet milieubeheer de maatregelen uit de erkende 

maatregelenlijsten moeten doorvoeren. Uit de ervaringen van DEO blijkt dat veel van deze bedrijven 

hiervan niet of onvoldoende op de hoogte zijn. Vanuit het project worden de bedrijven geïnformeerd en 

ondersteund bij de realisatie van de maatregelen. In tegenstelling tot het project uit de vorige 

beleidsperiode zal actief de samenwerking worden gezocht met de RUD Drenthe. 

 

Naast de  hiervoor beschreven generieke aanpak zal deze tevens op individueel niveau gekeken worden 

of DEO bedrijven kan ondersteunen waarbij bedrijfs- en procesoptimalisaties worden doorgevoerd die 

mede leiden tot energiebesparing. 
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Veranderingen ten opzichte van de vorige beleidsperiode 

 

Financieringscriteria 

In de periode 2017-2020 zal DEO haar beleid van de afgelopen jaren continuëren. DEO zal projecten die 

de energietransitie helpen versnellen, blijven ondersteunen met kennis, regie en waar nodig passende 

financiering. Echter de middelen waar DEO over beschikt, zijn beperkt. Daarom kan het voorkomen dat 

DEO in de komende jaren niet alle projecten, die aan de basiscriteria van DEO voldoen, van passende 

financiering kan voorzien. DEO zal om die reden de criteria voor financiering blijvend monitoren en 

desgewenst aanpassen. Hiertoe volgt DEO actief de ontwikkelingen in de markt. Voorbeelden hiervan 

zijn de circulaire economie en biobased economy. Hierdoor kan het voorkomen dat projecten die in het 

verleden door DEO werden gefinancierd, als gevolg van marktontwikkelingen in de toekomst niet meer 

voor financiering in aanmerking komen.  

 

Financieringssnelheid 

DEO streeft naar een gelijkmatige financieringssnelheid per jaar. In de afgelopen jaren fluctueerde de 

snelheid van € 50.000 in 2012 tot ruim € 9 miljoen in 2015. Door focus, monitoring van de 

financieringscriteria en het blijvend zoeken naar allianties met andere financieringspartners denkt DEO 

de financieringssnelheid om te kunnen buigen naar een constante van circa € 4 miljoen per jaar. 

 

Financieringsinstrumentarium 

Bij de oprichting van DEO is bepaald dat DEO de volgende financieringsinstrumenten mocht inzetten: 

• een garantie afgeven; 

• een lening verstrekken 

• participeren. 

 

Buiten één garantiestelling heeft DEO in de afgelopen beleidsperiode uitsluitend leningen verstrekt. Voor 

de komende beleidsperiode zal DEO wederom de lening als primair instrument inzetten. Garanties 

blijven mogelijk maar genieten niet de voorkeur. DEO zal geen gebruik maken van haar mogelijkheid om 

in een project te participeren. In de achterliggende periode is gebleken dat alle projecten gebaat waren 

bij een lening. De door DEO verstrekte garantie (inmiddels afgelost) had achteraf gezien ook beter 

opgelost kunnen worden met een lening. De paar aanvragen voor participatie zijn opgelost met een 

maatwerkfinanciering. Uit ervaringen met een dergelijke participatie bij het Energiefonds Utrecht bleek 

de invulling complex en daarmee de  bijkomende overhead buitenproportioneel groot.  

 

Voor het MKB, stichtingen en verenigingen heeft DEO sinds 2013 de Energielening Drenthe. In 2016 

heeft DEO rond de Energielening Drenthe een aantal pilots gedraaid met betrekking tot participatie, 

financieringspercentage, renteniveau en het belonen van gerealiseerd maatschappelijk rendement. De 

pilots worden in 2017 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie zal worden gekeken of een definitieve 

aanpassing van de Energielening Drenthe is gewenst. 
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Financiële scenario’s 

Bij de oprichting van DEO is besloten dat DEO in totaal € 38,5 miljoen subsidie zou ontvangen in jaarlijkse 

subsidies in de periode 2011 tot en met 2020. Medio 2012 werd, met name als gevolg van de Wet Hof,  

besloten de subsidie in één keer uit te keren. Hierbij werd op de subsidie aan DEO tevens € 1 miljoen per 

jaar bezuinigd. Uiteindelijk heeft DEO € 29,2 miljoen subsidie ontvangen van de provincie. Het verschil 

tussen het oorspronkelijke besluit en de werkelijk uitgekeerde subsidie staat weergegeven in de 

onderstaande tabel: 

 

 
 

 

Eind 2015 had DEO voor € 16,74 miljoen aan financieringen verstrekt. Daarnaast was voor ca. € 5 miljoen 

aan middelen gereserveerd voor projecten. Bij een gelijkblijvende financieringssnelheid zou DEO medio 

2017 al haar middelen in financieringen hebben uitgezet en zou overgaan tot een beheersorganisatie. 

 

De dreigende uitputting van het financieringsbudget heeft ertoe geleid dat DEO in februari 2016 de 

Gedeputeerde Staten heeft verzocht om naast de reeds ontvangen subsidie, DEO tevens een lening toe 

te kennen van € 10 miljoen. Op basis van het verzoek om extra middelen heeft een bestuurlijk overleg 

plaatsgevonden. Hieruit kwam naar voren dat een besluit omtrent het verzoek om € 10 miljoen niet 

eerder kon worden genomen dan na de behandeling van de midterm review in Provinciale Staten. 

Daarnaast werd de wens geuit om DEO tot en met het einde van de looptijd als ondersteunend 

uitvoeringsinstrument van het beleid actief te houden. Op grond hiervan is afgesproken om in dit 

beleidsplan twee scenario’s uit te werken, te weten: 

1) Scenario waarbij de financieringssnelheid zodanig wordt afgevlakt dat DEO met het huidige budget 

tot eind 2020 financieringen kan verstrekken 

2) Scenario waarbij DEO naast de verstrekte subsidie een lening van € 10 miljoen ontvangt. 

 

De beide scenario’s worden hierna nader uitgewerkt. Hierbij zijn de volgende aannames gedaan: 

• Het beschikbare kapitaal wordt maximaal benut voor de verstrekking van leningen 

• Verstrekte financieringen kennen een jaarlijks rendement  van 4% 

• Het betreft annuïtaire leningen met een looptijd van 15 jaar 

• Alle uitgezette leningen worden netjes afgelost conform het afgesproken betalingsschema, er is dus 

geen sprake van betalingsachterstanden en/of faillissementen. 

 

In praktijk kunnen de aannames afwijken van de werkelijkheid. Zo zullen looptijden en rentepercentages 

variëren en, hoewel dit tot nog toe niet is voorgekomen, kan een project in financiële problemen komen 

waardoor het niet meer kan voldoen aan de financiële verplichtingen richting DEO. 
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Scenario 1 – Afvlakken financieringssnelheid 

Het eerste scenario beschrijft de situatie waarbij de financieringssnelheid zodanig wordt afgevlakt dat 

DEO met het huidige budget tot eind 2020 financieringen kan verstrekken. Daarbij gelden de volgende 

uitgangspunten:  

• DEO heeft € 29,2 miljoen euro ter beschikking gesteld gekregen van de Provincie Drenthe 

• DEO kent een looptijd tot 31 december 2020 

 

De laatste financieringen worden in de loop van 2020 verstrekt. Vanwege de aanname van een looptijd 

van 15 jaar worden derhalve de laatste annuïtaire leningen in 2035 afgelost. In de praktijk kan het zo zijn 

dat er leningen met een langere looptijd worden verstrekt. 

 

In dit scenario moet de snelheid, waarmee nieuwe leningen worden verstrekt, worden afgeremd ten 

opzichte van het jaar 2015. Dit om te voorkomen dat het beschikbare kapitaal voortijdig zal zijn uitgeput 

en er na 2017 nauwelijks nog nieuwe leningen kunnen worden verstrekt. DEO heeft in dit scenario nog 

de budgetaire ruimte om ca. € 4 miljoen per jaar aan leningen te verstrekken in de jaren 2017-2020. 

 

In totaal zal DEO voor ca. € 35,7 miljoen aan leningen verstrekken in de periode 2012-2020. Aan het 

einde van 2020 staat er nog voor 28,8 miljoen euro aan annuïtaire leningen uit bij derden. Deze leningen 

zullen met een rendement van 4% op jaarbasis in 15 jaar terugvloeien naar de Provincie Drenthe waarbij 

deze uiteindelijk € 35,17 miljoen terug ontvangt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Scenario 1 : € 29,2 miljoen startkapitaal
Jaar  2011-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2035

Verstrekt kapitaal aan DEO € 29,20
Verstrekt kapitaal aan DEO (cumulatief) € 29,20 € 29,20 € 29,20 € 29,20 € 29,20 € 29,20 ... € 29,20

Verstrekte financieringen -€ 16,74 -€ 3,00 -€ 4,00 -€ 4,00 -€ 4,00 -€ 4,00 € 0,00 € 0,00
Verstrekte financieringen (cumulatief) € 19,74 € 23,73 € 27,72 € 31,71 € 35,70 ... € 35,70
Verstrekte financieringen (uitstaand) € 16,32 € 18,47 € 21,42 € 24,14 € 26,60 € 28,80 ... € 0,00

Organisatiekosten DEO -€ 2,50 -€ 0,50 -€ 0,50 -€ 0,50 -€ 0,50 -€ 0,50 -€ 0,10 -€ 0,10

Inkomsten - Annuïtaire aflossing € 0,42 € 0,85 € 1,04 € 1,28 € 1,53 € 1,79 ... € 0,35
Inkomsten - Annuïtaire aflossing (cumulatief) € 1,27 € 2,31 € 3,59 € 5,12 € 6,91 ... € 35,70
Inkomsten - Rente € 0,33 € 0,65 € 0,74 € 0,86 € 0,97 € 1,06 ... € 0,01
Inkomsten - Rente (cumulatief) € 0,99 € 1,73 € 2,58 € 3,55 € 4,61 ... € 12,47

Inkomsten - Aflossing + rente € 0,75 € 1,51 € 1,78 € 2,13 € 2,49 € 2,85 ... € 0,36

Saldo € 10,71 € 8,72 € 6,00 € 3,65 € 1,65 € 0,01 ... € 35,17
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Scenario 2 – Additionele kapitaalverstrekking aan DEO 

In het tweede scenario stelt de Provincie Drenthe € 10 miljoen aan additioneel kapitaal beschikbaar aan 

DEO, naast het bedrag van € 29,2 miljoen uit het eerste scenario. Hiermee komt het totaal ontvangen 

kapitaal van DEO uit op € 39,2 miljoen. In het scenario is rekening gehouden met een trekking van  € 1,5 

miljoen in 2017, € 3,5 miljoen in 2018, € 3,5 miljoen in 2020 en € 1,5 miljoen in 2020. Voor dit scenario 

gelden verder dezelfde aannames als voor het eerste scenario.  

 

In dit geval heeft DEO vanzelfsprekend meer financiële armslag om leningen te die de energietranitie in 

Drenthe helpen versnellen. Voor de jaren 2017-2020 is ca. € 6,9 miljoen per jaar beschikbaar om 

leningen te verstrekken. Eind 2020 zal DEO voor ca. € 47,3 miljoen aan leningen hebben verstrekt 

waarvan op dat moment nog voor ca. € 39,5 miljoen aan leningen uitstaand is (meer dan het beschikbaar 

gestelde kapitaal). Dit is mogelijk doordat eerdere leningen al gedeeltelijk zijn terugbetaald met rente, 

en het geld dus wederom kan worden uitgeleend, i.e. het principe achter een revolving fund.  

In scenario 2 vloeit tot en met 2035 uiteindelijk € 49,2 miljoen terug naar de Provincie Drenthe. 

 

 
 

 

Toekomstscenario  

Uit de berekeningen voor scenario 2 blijkt dat dit scenario goede kansen biedt om de werkzaamheden 

voor DEO na 2020 (zonder extra middelen) voort te zetten tot en met 2025. Er komen in scenario 2 

voldoende middelen in de vorm van rente en aflossing terug om tot en met 2025 voor ca. € 68 miljoen in 

totaal aan financieringen af te kunnen sluiten. Het saldo van DEO zou tot 2035 op kunnen lopen tot bijna 

€ 70 miljoen. Medio 2018 zal DEO in overleg  treden met Gedeputeerde Staten over de wenselijkheid van 

de verlenging van de looptijd van DEO. 

 

Scenario 2 : € 10 miljoen extra kapitaal
Jaar  2011-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2035

Verstrekt kapitaal aan DEO € 29,20 € 1,50 € 3,50 € 3,50 € 1,50
Verstrekt kapitaal aan DEO cumulatief € 29,20 € 29,20 € 30,70 € 34,20 € 37,70 € 39,20 ... € 39,20

Verstrekte financieringen -€ 16,74 -€ 3,00 -€ 6,88 -€ 6,88 -€ 6,88 -€ 6,88 € 0,00 € 0,00
Verstrekte financieringen (cumulatief) € 19,74 € 26,62 € 33,50 € 40,38 € 47,26 ... € 47,26
Verstrekte financieringen (uitstaand) € 16,32 € 18,47 € 24,31 € 29,77 € 34,83 € 39,47 ... € 0,00

Organisatiekosten DEO -€ 2,50 -€ 0,50 -€ 0,50 -€ 0,50 -€ 0,50 -€ 0,50 -€ 0,10 -€ 0,10

Inkomsten - Annuïtaire aflossing € 0,42 € 0,85 € 1,04 € 1,42 € 1,82 € 2,24 ... € 0,59
Inkomsten - Annuïtaire aflossing (cumulatief) € 1,27 € 2,31 € 3,73 € 5,56 € 7,79 ... € 47,26
Inkomsten - Rente € 0,33 € 0,65 € 0,74 € 0,97 € 1,19 € 1,39 ... € 0,02
Inkomsten - Rente (cumulatief) € 0,99 € 1,73 € 2,70 € 3,89 € 5,28 ... € 16,50

Inkomsten - Aflossing + rente € 0,75 € 1,51 € 1,78 € 2,39 € 3,01 € 3,63 ... € 0,62

Saldo € 10,71 € 8,72 € 4,61 € 3,13 € 2,26 € 0,01 ... € 49,20



 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Actieplan 2017 

 

  



 

 

Inleiding 

Voor u ligt het Actieplan van de Drentse Energie Organisatie (DEO) voor het jaar 2017. Het actieplan 

betreft een nadere uitwerking van het Beleidsplan 2017 – 2020. In dit actieplan wordt ingegaan op de 

organisatorische, inhoudelijke en financiële aspecten van DEO  voor het jaar 2017. 

 

Organisatie 

Het jaar 2016 was het jaar van de midterm review en daarmee een soort bezinningsjaar.  In september 

2016 is de midterm review van DEO gezamenlijk met het onderzoek van de Statengriffie  aan de orde 

gekomen in de commissie Omgevingsbeleid van Provinciale Staten. Uit deze vergadering van de 

commissie is af te leiden dat de provincie van mening is dat DEO haar werk tot 2021 mag afmaken.  

DEO wil dit doen met een slagvaardige organisatie en gaat derhalve, op basis van haar ervaringen met 

het ondersteunen en financieren van bedrijven en projecten, de eigen organisatie en procedures onder 

de loep nemen. Hierbij zal gekeken worden naar de volgende zaken: 

1. Reglementen: De huidige reglementen  dateren uit 2011. De reglementen worden getoetst aan de 

huidige regelgeving en indien noodzakelijk daarop aangepast (bijvoorbeeld: in het 

investeringsreglement wordt verwezen naar een inmiddels vervallen Europese richtlijn). Daarnaast 

wordt gekeken in hoeverre de ervaringen uit de afgelopen jaren leiden tot wenselijke veranderingen.  

2. Handboek DEO: In het handboek worden de procedures van DEO beschreven. Het handboek is 

geschreven met de inzichten van 2011. Op basis van ervaringen van 5 jaar financieren en ervaringen 

uit andere fondsen wordt het handboek onder de loep genomen en indien nodig aangepast. 

3. Organisatiestructuur: De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht 

en directeur zijn vastgelegd in de statuten en directiereglement van DEO en zijn vastgesteld in 

respectievelijk 2011 en 2012. Onderzocht wordt in hoeverre de huidige invulling aanpassing behoeft.  

In de subsidiebeschikking van DEO is bepaald dat aanpassingen van reglementen, handboek en/of 

statuten de goedkeuring behoeven van Gedeputeerde Staten. Eventuele veranderingen worden derhalve 

pas geëffectueerd na deze goedkeuring.  Het gehele proces wordt afgerond voor 1 mei 2017. 

 

Inhoudelijk 

In het jaar 2016 liep het aantal te financieren projecten sterk terug ten opzichte van de jaren 2014 en 

2015. De belangrijkste reden hiervoor is terug te vinden in twee zeer slechte SDE jaren (2015 en 2016) 

waarbij het beschikbare budget vooral naar bijstook in kolencentrales is gegaan. SDE subsidie zijn in veel 

gevallen bepalend voor de haalbaarheid voor grootschalige duurzame energieprojecten. Een andere 

reden die we zien is dat door het aantrekken van de economie ondernemers geen tijd meer hebben. 

Hierdoor is de focus nog meer dan in het verleden op de corebusiness komen te liggen. In het laatste 

kwartaal van 2016 zagen we de projectenportfolio weer sterk groeien met serieuze leads die naar alle 

waarschijnlijk in 2017 uitmonden in een financiering.  De verwachtingen voor 2017 zijn derhalve positief. 

 



 

 

In 2017 verwacht DEO inhoudelijk de volgende resultaten te halen.  

1. In 2017 wordt: 

a. € 4 miljoen aan financieringen gesloten in de situatie waarbij het budget voor DEO 

ongewijzigd blijft. 

b. € 6.9 miljoen aan financieringen gesloten in de situatie waarbij het totaal budget voor DEO 

met € 10 miljoen wordt verhoogt  

2. De samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Drenthe in het Servicepunt Energie Lokaal 

Drenthe wordt gecontinueerd. De verwachting is dat in 2017 ten minste 5 coöperatieve projecten tot 

realisatie komen, dan wel met gebruikmaking van de Regeling Verlaagd Tarief, dan wel via de SDE. 

3. De portefeuille aan gefinancierde duurzame vastgoedprojecten zal met 5 projecten toenemen. 

4. In samenwerking met de belangrijkste stakeholder wordt  project Energiebesparing MKB tot 

uitvoering gebracht 

5. In 2016 heeft DEO samen met de gemeente Emmen een succesvolle pilot gedraaid waarbij de 

gemeente heeft geparticipeerd in de Energielening Drenthe. De hieruit voortvloeiende Energielening 

Emmen was binnen een maand overtekend. In 2017 streeft DEO ernaar om met 2 gemeenten een 

soortgelijke regeling op te tuigen.  

6. Medio 2017 wordt de Energielening voor Maarschappelijke Organisaties geëvalueerd. Op basis van 

de evaluatie wordt bezien of de lening al dan niet in gewijzigde vorm wordt voortgezet of wordt 

uitgebreid naar ander doelgroepen. 

 

 

 

 

  



 

 

Begroting 

 

Baten

1.1 Rente op banktegoed 100.000€              
1.2 Renebaten gesloten financieringen 560.000€              

Totale baten 660.000€              

Lasten

2.1. Projectgerelateerd 85.000€                
Inhuur externe expertise (juridisch en technisch) 50.000€                  
Incasso kosten 5.000€                   
Samenwerking NMF in Servicepunt 30.000€                  

2.2 Communicatie 15.000€                
Communicatie 15.000€                  

2.3 Aansturing 28.500€                
Raad van Toezicht 11.000€                  
Jaarverslag 7.500€                   
Accountantkostne 10.000€                  

2.4 Exploitatie 414.450€              
Personeelskosten 340.000€                
Reis en verblijfkosten 200€                      
Exploitatiekosten (overeenkomst provincie) 43.000€                  
Telefoniekosten 150€                      
Adminstratie (overeenkomst provincie) 17.000€                  
Organisatievernieuwing 10.000€                  
Software 1.500€                   
Bankkosten 1.100€                   
Verzekering 1.000€                   
Hosting websites 500€                      

Totale lasten 542.950€              



 

 

 

 

 
Foto: Zonnedak Coöperatie EnergieKansen te Ansen 
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Inleiding 
 

In 2011 heeft de provincie Drenthe het eerste publieke energiefonds van Nederland opgericht, de 

Drentse Energie Organisatie (hierna DEO). DEO is door de Provincie Drenthe in het leven geroepen om bij 

te dragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen van de Provincie Drenthe door de energietransitie 

in Drenthe mede te helpen versnellen.  

 

Bij de vormgeving van DEO heeft de provincie haar nek uitgestoken door de doelstelling van de 

energietransitie belangrijker te maken dan het risico. Er is een kleine en pragmatische organisatie 

opgezet met een innovatief financieringsinstrumentarium en kennis als gereedschap. Een organisatie die 

flexibel en slagvaardig inspeelt op het wegnemen van hindernissen bij de realisatie van energieprojecten.  

 

Vanaf de oprichting heeft DEO de klant centraal gezet. DEO biedt naast laagdrempelige 

standaardoplossingen óók maatwerk door gericht aandacht te vestigen op het specifieke probleem dat 

moet worden opgelost. Waar traditionele financiers vooral vragen stellen is DEO door haar klant- en 

oplossingsgerichte aanpak in staat vooral vragen te beantwoorden. Financieren, maar dan op zijn Drents.  

Uit de midtermreview van DEO (2016) en het ‘Onderzoek Drentse Energie Organisatie’ (2016) dat door 

de Commissie van Onderzoek van provinciale staten is uitgevoerd, blijkt dat deze aanpak goede 

resultaten oplevert. 

  

Recentelijk is het Beleidsplan DEO 2017-2020 vastgesteld waarin de inhoudelijke kaders worden 

beschreven op basis waarvan de jaarlijkse actieplannen worden opgesteld en uitgevoerd. In dit nieuwe 

beleidsplan wordt naast een continuering van het huidige beleid ook een gedeeltelijke verlegging van de 

focus beschreven die enerzijds het gevolg is van nieuwe marktomstandigheden en anderzijds aansluit bij 

het energieprogramma van de provincie Drenthe. 

 

Het onderhavige Actieplan 2018 kan gezien worden als nadere uitwerking van het beleidsplan en geeft 

de stappen aan die DEO in het komende uitvoeringsjaar wil zetten. In dit actieplan wordt ingegaan op de 

op de organisatorische, inhoudelijke en financiële aspecten van DEO voor het jaar 2018.  

 

  



 

 

Marktontwikkelingen en economische groei  
 

De afgelopen jaren laat de Nederlandse economie veel betere cijfers zien. Bedrijven genereren meer 

omzet met grotere marges. Waar bedrijven bij de eerste tekenen van het economisch herstel zich vooral 

richtten op het op orde brengen van de corebusiness nam de afgelopen periode de 

investeringsbereidheid ook toe. Er wordt geïnvesteerd in groei maar, mede geholpen door een 

toenemend internationaal gevoel van urgentie, ook in verduurzamingsmaatregelen. Het financieel 

rendabeler worden van verduurzamingstechnieken draagt hieraan bij. 

 

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben ook een opmerkelijke verandering bij banken 

teweeggebracht. Waar banken tot voorkort vrij huiverig waren om energieprojecten te financieren is 

duidelijk waarneembaar dat ze het afgelopen jaar vooral bij de wat grootschaliger projecten meer 

financieringsbereidheid laten zien. Het ‘marktfalen’ wat energieprojecten nogal eens parten speelde 

neemt langzaamaan af. Zo was DEO de enige financier bij het eerste zonnepark in Drenthe, moest DEO 

bij het volgende zonnepark (TT) de bank erbij slepen en overtuigen om mee te financieren en behoeft 

DEO nu aan de vooravond van de realisatie van een aantal grote zonneparken steeds vaker niets meer te 

doen omdat de banken het voortouw nemen.  

 

Niet alleen de vraag uit de markt verandert, ook het type doelgroepen van waaruit de vraag wordt 

gesteld laat een verschuiving zien. De bewustwording dat verduurzaming niet alleen een noodzaak (of 

verplichting) is maar ook een kans creëert dringt in steeds meer lagen van de samenleving door.  

Een duidelijke trend is dat de samenleving in toenemende mate de wil laat zien om iets te doen.  

 

Het afgelopen jaar zijn de eerste “grootschalige” initiatieven van onderaf gerealiseerd. De 

daadwerkelijke realisatie komt echter zeer traag op gang. Dit komt veelal door gebrek aan 

professionaliteit en een terughoudendheid/angst op het moment dat er beslissingen moeten worden 

genomen die geld kosten. Het verstrekken van alleen kennis en financiering lost dit knelpunt niet op. 

  

De vraag aan DEO vanuit middelgrote (tot ca. € 5 miljoen) en kleine projecten (MKB en maatschappelijke 

organisatie) blijft bestaan. Een tendens daarbij is dat steeds meer partijen zich daarbij focussen op de 

realisatie van duurzaam of zelfs energieneutraal vastgoed. 

 

De economische groei heeft ook een schaduwzijde. De doelgroep tot een modaal inkomen blijkt ondanks 

economisch gunstige tijden nog steeds niet goed in staat om op eigen kracht energiemaatregelen te 

nemen. Zowel vanuit het oogpunt van de energieopgave als de potentiele verlaging van woonlasten is 

het echter van belang dat juist deze doelgroep in beweging komt. Niet voor niets is door de provincie 

Drenthe tijdens de Klimaattop Noord 2017 een intentieverklaring ondertekend om de energiearmoede 

te bestrijden. 

  



 

 

���� DEO 2.0  

DEO staat voor een pragmatische en oplossingsgerichte aanpak. Gebleken is dat DEO door het bieden 

van de combinatie van kennis, netwerk en laagdrempelige financiering het verschil kan maken. DEO wil 

deze aanpak in de komende jaren voortzetten en daarbij blijven anticiperen op de marktontwikkelingen 

en bewegingen in de samenleving. Daar staat tegenover dat DEO meer geld heeft uitstaan in projecten 

en een goed beheer van de portefeuille belangrijker wordt. Derhalve zal DEO de organisatiestructuur 

aanpassen waarbij de Raad van Toezicht wordt vervangen door een meerkoppig bestuur. De functie van 

directeur bestuurder wordt omgezet in de functie van fondsmanager. Hiermee formaliseert DEO die 

situatie die in de praktijk reeds aan het ontstaan was, wordt recht gedaan aan het belang van goed 

portefeuillebeheer en wordt de pragmatische en oplossingsgerichte aanpak gecontinueerd. 

 

In 2018 zal DEO starten met een nieuw investeringsreglement en een nieuw procedurehandboek. De 

huidige documenten dateren uit 2011, het oprichtingsjaar van DEO, en bleken niet meer up to date voor 

met name de staatssteunregels. Daarnaast zal de fondsdocumentatie met ingang van 2018 worden 

uitgebreid met de Richtlijnen financiële voorwaarden. Op deze wijze ontstaat een compleet pakket aan 

documenten die zorgen dat de processen met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van 

financieringsaanvragen worden gestroomlijnd en transparant zijn zodat de gemaakte keuzes kunnen 

worden verantwoord.  

 

In 2018 zal het fondsvermogen van DEO uitbreiden van € 29,2 miljoen (zijnde de subsidie uit 2012 en 

2013) naar € 39,2 miljoen (inclusief € 10 miljoen lening in 2018). In de lijn met het Beleidsplan DEO 2017-

2020 zal naast een continuering van het huidige beleid ook een gedeeltelijke verlegging van de focus 

plaatsvinden (zie hoofdstuk “Uitvoering 2018”), waarvoor DEO een aantal nieuwe instrumenten zal 

ontwikkelen die enerzijds aansluiten bij de bij de vragen uit de markt en anderzijds bij de actuele 

politieke agenda. Dit alles binnen de pragmatische en oplossingsgerichte aanpak (financieren op z’n 

Drents) die voor DEO kenmerkend is. 

 

 

 

  



 

 

 

Uitvoering 2018 

 

Reguliere financieringen 

DEO blijft energiebesparingsprojecten en projecten waarbij duurzame energie wordt geproduceerd 

ondersteunen op kennis en financiële knelpunten. Voor financieringsbehoeftes vanaf € 50.000 tot  

€ 1 miljoen zet DEO het instrument “Reguliere financiering” in. Conform het investeringsreglement kan 

DEO bij Reguliere financieringen maximaal 50%van de investering financieren. De rente wordt conform 

de Europese regelgeving bepaald op grond van een basisrente met renteopslagen op basis van 

looptijden en risico’s. De rentesystematiek is vastgelegd in de Richtlijnen financiële voorwaarden. De 

financieringsprocedure staat beschreven in het Intern Procedure Handboek. 

 

Resultaten 2018: 

In 2018 zal DEO naar verwachting een achttal projecten een Reguliere financiering verstrekken. De 

verwachte cumulatieve leensom van deze leningen bedraagt: € 4 miljoen. 

 

Initiatieven van onderaf 

Duurzame energie leeft. Steeds meer inwonersgroepen nemen het heft in eigen hand en gaan samen 

lokaal aan de slag. Het enthousiasme is groot en de ambities hoog. Dit geldt zowel voor coöperatieve 

initiatieven als voor VVE’s. Veel projecten van deze partijen kunnen bediend worden met een Reguliere 

financiering of Energielening Drenthe. 

 

Specifiek met betrekking tot de coöperatieve initiatieven heeft DEO de afgelopen jaren met de Natuur en 

Milieufederatie Drenthe (NMFD) samengewerkt in het Servicepunt Energie Lokaal. Het Servicepunt was 

bedoeld als eerste aanspreekpunt voor lokale groepen in Drenthe die werkten aan duurzame lokale 

energieopwekking en energiebesparing. Er werd gerichte ondersteuning aangeboden door mee te 

denken over specifieke vragen waar deze groepen tegenaan liepen en het Servicepunt hielp bij het 

vinden van de juiste partners. Daarnaast organiseerde het Servicepunt diverse bijeenkomsten over 

relevante thema’s, zowel op Drentse als op landelijke schaal.  

 

Er waren in Drenthe meerdere organisaties die vanuit verschillende invalshoeken ondersteuning boden 

aan initiatieven. Op dinsdag 4 juli 2017 hebben vijf van deze partijen (waaronder de NMFD) besloten de 

krachten te bundelen en de samenwerking bezegeld door de Energiewerkplaats Drenthe op te richten. 

Aangezien de Energiewerkplaats financieel wordt ondersteund door de provincie Drenthe, en de 

benodigde expertise nu in de werkplaats aanwezig is, trekt DEO zich terug uit deze samenwerking. De 

werkplaats richt zicht op het ondersteunen van initiatieven met kennis. DEO richt zich op het financieren. 

 

Het inbrengen van kennis en financiering blijft belangrijk voor de coöperatieve initiatieven. Gebleken is 

echter dat voor de daadwerkelijke realisatie van collectieve energieprojecten, in het bijzonder 

postcoderoosprojecten, naast deze kennis en financiering meer nodig is. Derhalve wil DEO naar 

voorbeeld van Utrecht (Buurtstroom van Energie-U) in samenwerking met de NMFD in 2018 

onderzoeken of het mogelijk is Streekstroom Drenthe op te richten. Streekstroom Drenthe zal de lokale 

energiecoöperaties in hun kracht zetten door deze bij de ontwikkeling van een postcoderoosproject 



 

 

vooral de ledenwerving en ledenbinding te laten verzorgen. Streekstroom Drenthe zal als gedelegeerd 

ontwikkelaar dan het technisch/financiële ontwikkelproces organiseren, tot en met de inrichting van de 

bedrijfsvoering en administratie. Als het project kan worden opgeleverd draagt Streekstroom de 

bedrijfsvoering ‘turn-key’ over aan de coöperatie en blijft ze vervolgens beschikbaar als 

vraagbaak/coach. Hierbij maken DEO en de NMFD gebruik van de opgedane kennis in het Servicepunt. 

 

Streekstroom Drenthe zal enerzijds reageren op vragen. Daarnaast ziet DEO Streekstroom Drenthe als de 

aanjager van maatschappelijke postcoderozen, een concept dat is ontwikkeld binnen het Servicepunt. 

Maatschappelijke postcoderozen zijn projecten bestemd voor mensen tot een modaal inkomen. In de 

regel kunnen deze mensen moeilijk mee doen aan dergelijke projecten en niet profiteren van de 

voordelen die een postcoderoos kan bieden. Dit terwijl de energiekosten zullen stijgen. Het ministerie 

van financiën heeft berekend dat een gemiddeld huishouden tegen 2021 €532 aan energiebelastingen 

moet ophoesten. Dat is een stijging van € 138 ten opzichte van 2017, ofwel een verhoging met 35 

procent. 

 

Een maatschappelijke postcoderoos kent een soort abonnementsstructuur waarbij de deelnemers niet 

direct investeren maar op basis van de besparing binnen de looptijd van het project de investering 

terugbetalen. Netto levert dit een voordeel op voor deelnemers dat kan oplopen tot een paar tientjes in 

de maand. Om de maatschappelijke postcoderoos te kunnen realiseren is een aangepast 

financieringsinstrumentarium noodzakelijk waarbij tegen lage rentes (rond de 1%) tot 100% van de 

investering gefinancierd moet kunnen worden. Overigens zal DEO voor niet maatschappelijke 

postcoderoosprojecten reguliere financieringen aanbieden. 

 

Het door DEO en de NMFD ontwikkelde concept is zodanig uitgewerkt dat ongeacht de doelgroep de 

financieringsrisico’s laag zijn. Dit tezamen met de het maatschappelijk rendement van het instrument 

rechtvaardigt de afwijking op de reguliere financieringskaders van DEO.  

 

Streekstroom Drenthe zal voor de ontwikkeling van de maatschappelijke postcoderoos de medewerking 

nodig hebben van de Drentse gemeentes (voor het vinden of beschikbaar stellen van een geschikt dak) 

en eventueel de woningcorporaties (voor de inkomenstoets). De eerste gemeentes hebben inmiddels 

hun medewerking toegezegd door gratis een dak beschikbaar te stellen. DEO wil samen met 

Streekstroom Drenthe voor 2021 in elke gemeente een maatschappelijke postcode operationeel hebben. 

 

Resultaten 2018 

• Bij gebleken haalbaarheid oprichting Streekstroom Drenthe 

• Realisatie financieringsinstrument voor maatschappelijke postcoderozen 

• Ontwikkeling en financiering twee maatschappelijke postcoderozen 

 

 

  



 

 

Energielening Drenthe 

De Energielening Drenthe is de standaard financieringsregeling van DEO voor kleinschalige investeringen 

binnen het MKB en instellingen. In de afgelopen jaren heeft DEO binnen de kaders van de Energielening 

geëxperimenteerd met regeling. Zo is voor maatschappelijke organisaties een methodiek ontwikkeld 

waarbij deze organisaties rentekorting kunnen verdienen indien zij derden privé laten investeren in 

duurzaamheid.  

 

Meerdere sportverenigingen en dorpshuizen hebben gebruik gemaakt van deze regeling en hebben 

doordat hun leden via de vereniging zonnepanelen hebben aangeschaft voor hun woning rentekorting 

gekregen. Daarnaast hebben de gemeenten Emmen en Aa en Hunze geparticipeerd in de regeling, 

uitmondend in een Energielening Emmen en Energielening Aa en Hunze. Binnen deze varianten op de 

Energielening Drenthe konden bedrijven tot 75% van de investering lenen tegen 1% rente.  

 

Gebleken is dat een lening met deze financieringskenmerken partijen motiveert om daadwerkelijk 

stappen te zetten richting verduurzaming. DEO wil de leningen van Emmen en Aa en Hunze toegankelijk 

maken voor de gehele provincie door bedrijven en instellingen binnen de Energielening Drenthe de 

mogelijkheid te bieden financiering aan te vragen voor 75% van de investering tegen een 

rentepercentage van 1%. Daarnaast wil DEO voor maatschappelijke organisaties de mogelijkheid 

openhouden om gemeentes in te laten stappen om middels een bijdrage het financieringspercentage te 

verhogen en/of de rente verder te verlagen. 

De overige criteria van de Energielening Drenthe, zoals de minimale en maximale omvang van de lening 

blijven gelijk. 

 

In de praktijk is gebleken dat de risico’s van een Energielening klein zijn. Van de partijen wordt ook een 

eigen inleg verwacht. Gebleken is dat men dit eigen vermogen niet inzet voor energiebesparing en/of de 

opwekking van duurzame energie als met twijfelt of men het geld niet nodig heeft voor bijvoorbeeld de 

aanschaf van een nieuwe machine of het opvangen van een mogelijke tegenvaller.  

 

Met de energielening zal nauw de aansluiting worden gezocht met het project Energiebesparing in het 

MKB van de provincie Drenthe. 

 

Resultaten 2018 

• Aanpassing financieringsinstrument voor de Energielening Drenthe 

• Verstrekken 75 energieleningen met een gezamenlijke leensom van € 2 miljoen 

 

 

  



 

 

Duurzaam vastgoed 

Duurzaam vastgoed is in opmars en maakt inmiddels onderdeel uit van het reguliere financieringskader 

van DEO. Hierbij wordt duurzaam vastgoed door DEO als volgt gedefinieerd: 

• Bij nieuwbouw is sprake van duurzaam vastgoed indien een gebouw minimaal een EPC 0,0 heeft, 

• Een bestaand gebouw wordt door DEO aangemerkt als een te financieren duurzaam 

vastgoedobject indien er sprake is van een project waarbij minimaal twee energielabelstappen 

worden gemaakt en het gebouw na het project minimaal een energielabel A heeft. 

 

Naast het duurzaam vastgoed voor bedrijven en instellingen voorziet DEO, aansluitend op de Expeditie 

naar energieneutraal wonen, ook financieringsmogelijkheden aan de woningenkant. In Deventer heeft 

men in samenspraak met het Energiefonds Overijssel en PPM Oost het Woningabonnement ontwikkeld 

waarbij een woning wordt verduurzaamd en de eigenaren de kosten hiervoor terugbetalen op basis van 

de gerealiseerde besparing. Binnen het Woningabonnement wordt onderscheid gemaakt in de woning-

gebonden maatregelen en in het vervangen van witgoed. De daadwerkelijke uitvoering komt onder 

andere door de complexiteit moeilijk op gang.  

 

DEO ziet kansen om het Deventer Woningabonnement voor Drenthe om te zetten in een aantal concrete 

laagdrempelige producten. 

In 2018 wil DEO de mogelijkheden onderzoeken van het in de huur aanbieden van witgoed. 

Huishoudelijke apparaten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ca. 50% van het elektriciteitsverbruik in 

een woning. Door oude apparaten te vervangen voor nieuwe energiezuinige kan een belangrijke eerste 

slag worden geslagen in het terugbrengen van het energieverbruik en het verduurzamen van de woning.  

 

Voor mensen die niet zelf willen investeren in nieuwe apparatuur of niet in staat zijn dit te doen wil DEO 

een alternatief onderzoeken. DEO’s rol in deze betreft die van concept-ontwikkelaar en financier van een 

eventuele entiteit. Randvoorwaarde voor het concept is dat de opbrengst van de energiebesparing 

significant hoger dient te zijn dan de huurkosten. 

 

DEO zal bij de concept-ontwikkeling samenwerken met de verschillende stakeholders. Bij de eventuele 

uitvoering zal aansluiting worden gezocht bij het project van de wooncoaches en de stekkeractie die de 

provincie onder 10.000 huishoudens gaat uitvoeren. 

 

Resultaten 2018 

• Bij gebleken haalbaarheid een uitgewerkt concept voor het in de huur aanbieden van witgoed. 

• Bij gebleken haalbaarheid start van een pilot voor het in de huur aanbieden van witgoed. 

 

  



 

 

Bijlage: Begroting 2018 

 

 

Baten   
      
1.1 Rente op banktegoed  €             100.000    
1.2 Rentebaten gesloten financieringen  €             600.000    
      
Totale baten  €             700.000    
      

Lasten   
      
2.1. Projectgerelateerd  €               95.000    
Inhuur externe expertise (juridisch en technisch)    €                 50.000  
Incasso kosten    €                  5.000  
Streekstroom    €                 40.000  
      
2.2 Communicatie  €               15.000    
Communicatie    €                 15.000  
      
2.3 Aansturing  €               36.780    
Raad van Toezicht/Raad van Advies    €                  3.630  
Bestuur    €                 18.150  
Notariskosten    €                  5.000  
Accountantskosten    €                 10.000  
      
2.4 Exploitatie  €             493.280    
Personeelskosten    €               337.780  
Personeelskosten ontzorging programma Energie    €                 87.000 
Kantoorkosten    €                  1.000  
Exploitatiekosten (overeenkomst provincie)    €                 60.000  
Software    €                  2.000  
Bankkosten    €                  1.500  
Verzekering    €                  1.800  
Hosting websites    €                  2.000  
      
Totale lasten  €             640.060    
N.B,: Alle genoemde kosten zijn inclusief 21% BTW   
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Heden, *
verschenen voor mij, Mr. Adam Elzinga, notaris te Assen:
de heer GERRIT GUIDO ALEXANDER HOEK, geboren te Hellendoorn op eenentwintig 
april negentienhonderdnegenenzestig (21-04-1969), wonende Morgenster 8, 7443 LA 
Nijverdal, legitimatiebewijs**********, gehuwd.
VOORAF
De comparant verklaarde vooraf:
- dat hij thans de (gehele) Directie vormt van de Stichting genaamd: STICHTING 

DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, statutair gevestigd te Assen, kantoorhoudende 
Westerbrink 1, 9405 BJ Assen, en als zodanig bevoegd is de Stichting te 
vertegenwoordigen;
dat de voornoemde Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer 54067162 (RSIN 851143465);

- dat de statuten laatstelijk zijn gewijzigd op negen april tweeduizend dertien (09-04-2013) 
bij akte verleden voor genoemde notaris mr. Adam Elzinga;

- dat thans de behoefte bestaat om de statuten van de Stichting te vereenvoudigen in die 
zin dat (ondermeer) de Raad van Toezicht niet langer nodig wordt geacht;

- dat conform de statuten er een besluit is genomen door de Directie van de Stichting 
Drentse Energie Organisatie en dat deze voorgenomen wijziging schriftelijk is 
goedgekeurd door zowel de Raad van Toezicht als de Gedeputeerde Staten van Drenthe 
waarvan blijkt uit een aantal schriftelijke stukken welke aan de onderhavige akte zijn 
gehecht, zodat de statuten thans rechtsgeldig gewijzigd kunnen worden***.

TER UITVOERING van het genomen besluit en gelet op de verleende goedkeuringen 
verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de stichting Drentse Energie 
Organisatie met ingang van heden in zijn geheel te wijzigen als volgt:
BEGIN NIEUWE STATUTEN
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
Bestuur: het bestuur van de Stichting;
Provincie Drenthe: de Provincie Drenthe, statutair gevestigd te Drenthe, kantoorhoudende 
Westerbrink 1, 9405 BJ Assen;
Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar 
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen;
Statuten: de statuten van de Stichting;
Stichting: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.
Artikel 2.
Naam en zetel
De Stichting draagt de naam: STICHTING DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE.
De Stichting is gevestigd te ASSEN.
Artikel 3.
Doel.
1. De stichting stelt zich ten doel:

het er aan bijdragen dat de energietransitie doelstellingen van de provincie Drenthe 
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zoveel mogelijk zullen en kunnen worden gerealiseerd.
De stichting zal zich hiertoe richten op het benutten van kansen om duurzame energie 
projecten op te starten en/of te begeleiden en op het wegnemen van knelpunten die de 
realisatie van duurzame energie projecten (kunnen) belemmeren.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het (in financiële zin) ondersteunen van op het gebied van energie geïnitieerde 

activiteiten en projecten door organisaties/instanties en bedrijven alsmede 
gemeenten en andere overheidsinstanties;

b. het (doen) verstrekken van leningen alsmede het ter leen aannemen van gelden en 
het sluiten van overeenkomsten met andere initiatieven die onder het in lid 1 
beschreven doel vallen alsmede het (doen) uitvoering geven aan dergelijke 
initiatieven;

c. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen, 
valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

d. het overdragen (al dan niet ten titel van beheer) van schuldvorderingen en 
vermogenswaarden in het algemeen.

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
Artikel 4.
Vermogen.
1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

a. subsidies en andere bijdragen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten.

2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving.

Artikel 5.
Bestuur.
1 Aantal bestuursleden

Het Bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en maximaal vijf (5) leden.
Adviesrol benoeming bestuursleden Provincie
De bestuursleden zullen door het Bestuur benoemd worden, met dien verstande dat 
alvorens over te gaan tot benoeming van een bestuurslid, de antecedenten van het 
betreffende kandidaat-bestuurslid schriftelijk ter kennisneming en advisering naar de 
Provincie Drenthe zullen worden gezonden. De Provincie Drenthe zal vervolgens ten 
aanzien van het kandidaat-bestuurslid binnen zes (6) weken haar advies uitbrengen aan 
het Bestuur.
Profielschets/functieprofiel
Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van het Bestuur, daartoe worden 
door of namens de Stichting profielschetsen/functieprofielen voor bestuursleden 
opgesteld. Deze profielschetsen/functieprofielen en de eventuele aanpassingen daarvan 
zullen steeds ter goedkeuring naar de Provincie Drenthe worden gezonden.

2. Voorzitter, secretaris, penningmeester
Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester en treft 
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een regeling voor hun vervanging.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden 
vervuld.

3. Rooster van aftreden
De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden 
met inachtneming van een zittingsduur van ten minste vier jaar; voor wat de in 
tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders betreft: deze nemen op het rooster 
van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Aftredende bestuurders zijn tweemaal 
herbenoembaar, waarbij zij telkens voor een periode van vier jaren kunnen worden 
herbenoemd.

4. Vacatures
Bij het defungeren van bestuursleden zullen de overblijvende bestuurders met algemene 
stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) zo spoedig mogelijk, doch binnen 
vier (4) maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van 
een opvolger, evenwel met inachtneming van hetgeen hieromtrent in lid 1 is bepaald 
(advies Provincie Drenthe).

5. Niet voltallig bestuur
Mocht/mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan 
vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder 
niettemin een wettig Bestuur.

6. Onenigheid of nalaten benoeming
Indien de overblijvende bestuurders op grond van het hiervoor in de Statuten bepaalde 
een bestuurder moeten benoemen en daaromtrent van mening verschillen, alsmede 
wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling 
van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders 
zouden nalaten binnen de in dit artikel bedoelde termijnen in de vacature(s) te voorzien, 
zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende 
of op vordering van het openbaar ministerie.

7. Tegenstrijdig belang
Het Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren.
Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling 
tussen enig lid van het Bestuur en de Stichting wordt vermeden.
In gevallen waar sprake is van een tegenstrijdig belang van de Stichting en een lid van 
het Bestuur wordt de Stichting vertegenwoordigd door de andere leden casu quo het 
andere lid van het Bestuur.
Indien de Stichting een tegenstrijdig belang heeft met het enige lid van het Bestuur of 
met alle leden van het Bestuur wordt de Stichting desalniettemin vertegenwoordigd door 
dat lid/die leden van het Bestuur.

Artikel 6.
Einde lidmaatschap van het Bestuur.
Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
- door overlijden van een bestuurder;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
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- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door ontslag door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen;
- door periodiek aftreden.
Melding Provincie Drenthe
Het bestuur doet bij einde van het lidmaatschap van een lid van het Bestuur daarvan 
onverwijld melding aan de Provincie Drenthe.
Artikel 7.
Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.
1. Plaats

De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het 
Bestuur te bepalen plaatsen en bij onenigheid over de plaats op een door de voorzitter 
van het Bestuur te bepalen plaats.

2. Minimaal aantal vergaderingen
Ieder kwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit 
wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder 
nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de 
vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker 
gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste 
formaliteiten.

4. Oproeping
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde -door de 
voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de 
vergadering niet meegerekend en dient Schriftelijk te geschieden.

5. Inhoud oproeping
De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen 
onderwerpen.

6. Besluiten buiten vergadering mogelijk
Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 
vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van 
het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende 
onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde 
bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met 
algemene stemmen.

7. Leiding
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens 
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

8. Notulen
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of 
door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan 
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getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
9. Geldige besluiten en volmacht

Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 
meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-
bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling 
van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij 
slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.

10. Besluiten buiten vergadering
Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem  
schriftelijk hebben uitgebracht. Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten 
tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting.
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor 
besluitvorming in vergadering.
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen 
stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de 
voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Stemmen en meerderheid
Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de Statuten 
geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen 
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de 
vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut 
te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende 
voorstel te nemen.
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het Bestuur.

12. Wijze van stemmen
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 
schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de 
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

14. Geschillen
In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 8.
Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Bijzondere besluiten vereisen toestemming Provincie Drenthe

Het Bestuur is, mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen 
van alle in functie zijnde bestuurders en zij daartoe voorafgaand Schriftelijk goedkeuring 
van de Provincie Drenthe heeft ontvangen, bevoegd te besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot 
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het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 
voor een schuld van een ander verbindt. Het verstrekken van leningen aan derden -
overeenkomstig het doel van de Stichting- behoeft geen voorafgaande Schriftelijke 
goedkeuring van de Provincie Drenthe.
Andere besluiten
De Provincie is bevoegd te bepalen dat ook ten aanzien van andere door het Bestuur te 
nemen besluiten, er voorafgaande Schriftelijke goedkeuring door de Provincie Drenthe 
dient te worden verleend. De Provincie zal deze besluiten steeds duidelijk omschreven en 
schriftelijk aan het Bestuur meedelen. Het Bestuur is alsdan bevoegd om die betreffende 
besluiten te nemen, mits die betreffende besluiten worden genomen met algemene 
stemmen van alle in functie zijnde bestuurders van de Stichting en het Bestuur derhalve 
voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Provincie Drenthe heeft ontvangen.

3. Vergoeding
Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 
functie gemaakte kosten.

Artikel 9.
Vertegenwoordiging Stichting
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders 

voortvloeit.
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende 
leden van het Bestuur.

2. Gevolmachtigde
Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te 
vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

Artikel 10.
Boekjaar en jaarstukken en beleidsplan/begroting.
1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Accountant en informatieplicht Provincie Drenthe

Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van 
baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen vijf maanden 
na afloop van het boekjaar vergezeld van een rapport van een registeraccountant aan het 
Bestuur worden aangeboden. Het bestuur draagt er zorg voor dat binnen vier (4) weken 
nadat de jaarstukken zijn aangeboden, deze -samen met het rapport van de 
registeraccountant ter kennisneming naar de Provincie Drenthe worden toegezonden.

3. Vaststelling jaarstukken
De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld.
Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge 
voor het door hem gevoerde beheer.

4. Administratie
Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van de 
werkzaamheden van de stichting – daaronder begrepen al haar financiële transacties, 
ontvangsten en uitgaven en verslagen van beoordelingsgesprekken – op een zodanige 
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wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de rechten en 
verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.

5. Begroting en beleidsplannen
Jaarlijks wordt uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het komende boekjaar 
(derhalve voor één november) de begroting door het Bestuur vastgesteld. Tevens wordt 
dan het beleidsplan van de Stichting zo nodig geactualiseerd.
Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het komende boekjaar (derhalve voor één 
november), draagt het Bestuur er zorg voor dat het beleidsplan en de daarbij behorende 
begroting voor het komende boekjaar ter kennisneming naar de Provincie Drenthe 
worden toegezonden.
Indien door tussentijds gewijzigde omstandigheden het Bestuur het noodzakelijk oordeelt 
de begroting en/of het beleidsplan aan te vullen of te wijzigen, draagt het Bestuur er zorg 
voor dat de aanvulling of wijziging van de begroting en/of het beleidsplan onverwijld ter 
kennisneming naar de Provincie Drenthe worden toegezonden.

Artikel 11.
Commissies. 
Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en 
bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.
Aldus ingestelde commissies verrichten hun werkzaamheden onder eindverantwoordelijkheid 
van het Bestuur.
Artikel 12.
Functionaris (fondsmanager)
1. Het Bestuur kan een functionaris benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van 

zaken van de Stichting. Het bestuur zal de bevoegdheden van deze functionaris separaat 
vastleggen. Het Bestuur kan aan deze functionaris een titel toekennen en ontnemen 
(bijvoorbeeld de titel van ‘Fondsmanager’).

2. Indien een zodanige functionaris is benoemd kan deze door het Bestuur met 
inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen.

3. Deze Functionaris heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem.
Artikel 13.
Reglementen.
1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen 

worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Wijze van vaststelling, wijziging, opheffen

Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 
14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14.
Statutenwijziging.
1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 

lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste 
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drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle 
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. Tweede vergadering
Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de 
orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede 
vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven 
dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit 
kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde der uitgebrachte 
stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde 
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. Voorafgaande toestemming Provincie Drenthe voor statutenwijziging
Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts worden genomen, nadat het Bestuur 
van de Stichting daartoe Schriftelijk toestemming heeft verkregen van de Provincie 
Drenthe. Het met betrekking tot Schriftelijke toestemming in artikel 15 bepaalde is te 
dezen van overeenkomstige toepassing.

4. Akte
Ieder bestuurslid is vervolgens bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te 
verlijden.

Artikel 15.
Ontbinding en vereffening.
1. Einddatum eenendertig december tweeduizend vijfentwintig (31-12-2025)

De stichting zal tot en met eenendertig december tweeduizend vijfentwintig (31-12-2025) 
bevoegd zijn tot het (doen) verstrekken van leningen en het sluiten van overeenkomsten 
met andere initiatieven die onder het in artikel 3 van deze statuten beschreven doel 
vallen; Na gemelde datum van eenendertig december tweeduizend vijfentwintig (31-12-
2025) mag de stichting geen nieuwe leningen en overeenkomsten als bedoeld in 
voorgaande zin aangaan.
Na gemelde datum van eenendertig december tweeduizend vijfentwintig (31-12-2025) 
zal de Stichting dienen over te gaan tot terugbetaling van de door de Provincie Drenthe 
verstrekte bedragen. Daartoe zal de Stichting in overleg met en ter goedkeuring door de 
Provincie Drenthe een aflossingsschema opstellen.

2. Voor besluit tot ontbinding voorafgaande toestemming Provincie
Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het 
bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. Voorts kan het 
besluit alleen genomen worden nadat het voorstel tot ontbinding is goedgekeurd door de 
Provincie Drenthe. Daartoe zendt het Bestuur ten minste zes weken voor de vergadering, 
waarin de ontbinding zal worden voorgesteld, het voorstel tot ontbinding bij aangetekend 
schrijven met ontvangstbevestiging aan de Provincie Drenthe.
De Provincie Drenthe kan vervolgens binnen zes weken na ontvangst van het in de 
voorgaande volzin bedoeld schrijven, aan het Bestuur, per aangetekend schrijven, te 
kennen geven, dat zij het voorstel tot ontbinding al dan niet goedkeurt.
Indien het Bestuur niet binnen de in de voorgaande volzin gestelde termijn een 
aangetekend schrijven van de Provincie Drenthe ter zake heeft ontvangen, wordt de 
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Provincie Drenthe geacht haar goedkeuring aan het voorstel tot ontbinding te hebben 
verleend.

3. Ontbinding
De Stichting wordt mede ontbonden:
door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen alsmede door insolventie 
nadat de Stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het 
faillissement wegens de toestand van de boedel; voor het aanvragen van het faillissement 
of surseance van betaling door de stichting zelf, is ook de voorafgaande goedkeuring van 
de Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe nodig.

4. Vereffening
De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is.

5. Vereffenaars
De vereffening geschiedt door het Bestuur.

6. Inschrijving
De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving 
geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.

7. Termijn vereffeningsplan
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van 
kracht. Binnen zes (6) maanden na de ontbinding van de Stichting dienen de vereffenaars 
het vereffeningsplan gereed te hebben en dit ter goedkeuring in te dienen bij de Provincie 
Drenthe; dit vereffeningsplan zal in ieder geval de bepaling dienen te bevatten dat het 
liquidatiesaldo uitgekeerd zal worden conform hetgeen hierna onder lid 6 is bepaald; 
blijft de vereffenaar in gebreke ten aanzien van één van de in dit artikel opgenomen 
verplichtingen, dan zal de Provincie Drenthe als belanghebbende(n) bevoegd zijn om 
zelf, danwel middels een verzoek aan de Arrondissementsrechtbank van Noord-
Nederland een vervangende, nieuwe vereffenaar te benoemen.

6. Batig Saldo
Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting zal toekomen aan de Provincie 
Drenthe.

7. Bewaartermijn
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 
van de ontbonden stichting gedurende tenminste zeven jaren berusten onder de jongste 
vereffenaar.

8. De in lid 1 van dit artikel bedoelde goedkeuring is niet vereist, indien de Provincie 
Drenthe om welke reden dan ook niet meer bestaat.

Artikel 16.
Slotbepaling.
In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.
EINDE NIEUWE STATUTEN
Het bestuur.
De comparant verklaarde dat de bestuurders van de stichting zijn:
-*als voorzitter;
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-* als secretaris;
-* als penningmeester.
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE,
opgemaakt in minuut en verleden te Assen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na de zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en gegeven toelichting daarop aan de 
verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben 
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, 
ondertekend.
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Investeringsreglement Drentse Energie Organisatie 
 

Vastgesteld bij het besluit van het Bestuur van de Stichting Drentse Energie Organisatie, d.d. @@ 
2018. 
 

 

A. OVERWEGINGEN:  
 
1. De stichting Drentse Energie Organisatie (DEO) is opgericht door de provincie Drenthe met als 

doel zo veel mogelijk bij te dragen aan de energietransitiedoelstellingen van de provincie Drenthe, 
hetgeen de provincie als een algemeen en publiek belang beschouwt. 
 

2. De stichting Drentse Energie Organisatie draagt bij aan de realisatie van deze doelstellingen door 
een Project of Organisatie te ondersteunen met expertise en/of financiering in de vorm van een 
lening. 
 

3. DEO zal voor zover het organisaties zijn die een economische activiteit uitoefenen en waar sprake 
is van staatssteun, uitsluitend steun verlenen binnen de kaders van: 

 
a) Verordening EU Nr. 651/2014 d.d. 17 juni 2014, betreffende de Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 
art. 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de 
gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard, PbEU L 187/1 van 26 juni 2014 
(hierna te noemen: “AGVV”); 
 

b) Verordening EU Nr. 1407/2013 d.d.18 december 2013, waarbij onder voorwaarden de-
minimissteun mag worden verleend, PbEU L 352/1 van 24 december 2013;   
 

c) Mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie en 
disconteringspercentages worden vastgesteld, PbEU C 14/6 van 19 januari 2008 
(Mededeling rente); 

 
4. De beslissingen van DEO vinden plaats conform het proces en de taakverdeling, zoals 

beschreven in de Richtlijnen financiële voorwaarden, het intern procedurehandboek en op basis 
van de statuten van DEO. Dit proces garandeert dat er geen belangenverstrengeling kan optreden 
bij de te nemen beslissingen en dat de verantwoordelijkheden en taken van het Bestuur van DEO 
en de fondsmanager eenduidig zijn toebedeeld. 

 
5. In dit reglement wordt nader uiteengezet (i) welke projecten of organisaties DEO financieel kan 

ondersteunen, (ii) op welke wijze DEO financieel kan ondersteunen en (iii) de wijze waarop DEO 
beslissingen daartoe neemt, dit mede in verband met de Europese regelgeving inzake 
staatssteun. 

 
6. DEO kan uitsluitend investeren onder de voorwaarden zoals bepaald in dit Reglement en nader 

uitgewerkt in de Richtlijnen financiële voorwaarden. 
 
7. Wijzigingen in het reglement kunnen alleen worden aangebracht door het Bestuur van DEO. 
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B. REGLEMENT 
  
1.  Definities 
 
AGVV: Verordening EG Nr. 651/2014 d.d. 17 juni 2014 (danwel de publicatie die hiervoor op enig 
moment in de plaats treedt), betreffende de Algemene Groepsvrijstellingsverordening waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen art. 107 en 108 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard, 
PbEU L 187/1 van 26 juni 2014.  
 
AGVV-categorie: steuncategorie zoals vastgesteld in de AGVV en deel uitmakend van de lijst van 
categorieën die zijn opgenomen in de Staatssteuntoets. 
 
College van GS: het college van gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 
 
De-minimisverordening: Verordening EG Nr. 1407/2013 d.d.18 december 2013 (danwel de publicatie 
die hiervoor op enig moment in de plaats treedt), waarbij onder voorwaarden de-minimissteun mag 
worden verleend, PbEU L 352/1 van 24 december 2013. 
 
DEO: de Stichting Drentse Energie Organisatie 
 
Doelstelling: het zoveel mogelijk bijdragen aan de Energietransitie in de provincie Drenthe. 
 
Duurzame energie: energie opgewekt met installaties waarbij uitsluitend van Hernieuwbare 
energiebronnen wordt gebruikgemaakt, alsmede het aandeel in calorische waarde van de met 
Hernieuwbare energiebronnen in hybride installaties opgewekte energie die ook conventionele 
energiebronnen gebruiken.  
 
Energielening Drenthe: Lening waarvoor een vereenvoudigde procedure en afwijkende voorwaarden 
gelden. 
 
Energietransitie: het proces waarbij de energievoorziening op korte en lange termijn wordt 
verduurzaamd door (investeringen in) energiebesparing en opwekking van Duurzame energie.  
 
Financiering: financiële ondersteuning door DEO in de vorm van een Lening. 
 
Financieringsaanvraag: dossier aangeleverd door een initiatiefnemer van een Project met alle 
relevante informatie (technisch financieel, organisatorisch en anderszins) nodig voor de beoordeling 
en besluitvorming van DEO. De eisen die DEO stelt aan een financieringsaanvraag kunnen per 
Project verschillen.   
 
Financieringsmemorandum: intern document met alle relevante informatie van een Project op basis 
waarvan het Bestuur van DEO besluit tot het al dan niet aanbieden van een financiering.  
 
Financieringsovereenkomst: overeenkomst tussen DEO en een Organisatie waarin de voorwaarden 
van een financiering van een Project zijn vastgelegd.  
 
Geoorloofde staatssteun: alle financiële steun vanuit de DEO aan een Project uitgevoerd door een 
Organisatie conform de AGGV of de De-minimisverorderning. 

 
Grensoverschrijdend effect: mogelijke beïnvloeding van het handelsverkeer tussen EU-lidstaten door 
toedoen van een voorgenomen Financiering zoals uitgewerkt in de Richtlijnen financiële voorwaarden 
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Hernieuwbare energiebronnen: de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, 
zonneenergie, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, 
waterkracht (mits niet in strijd met Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement), biomassa, 
stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas. 
 
Intern procedurehandboek: bijlage bij dit Reglement waarin de processen binnen DEO worden 
omschreven die ten grondslag liggen aan de besluitvorming rondom de financiering van een Project.  
 
Investering: het aangaan van verplichtingen ter zake van Projecten als genoemd in de artikelen 4.2, 
van dit Investeringsreglement inclusief eventuele arbeidskosten en exclusief de kosten voor zover 
deze door de aanvrager kunnen worden teruggevorderd. 
 
Lening: verstrekking van een geldsom door DEO aan een Organisatie welke op een overeengekomen 
moment of momenten moet worden terugbetaald. 
 
Marktconforme rente: rentetarief gelijk of hoger dan de referentierente bepaald op grond van de 
‘Mededeling van de Europese Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- 
en disconteringspercentages worden vastgesteld (2008/C 14/02), PbEU C 14/6 van 19 januari 2008. 
 
Organisatie: rechtspersoon, samenwerkingsverband van rechtspersonen of samenwerkingsverband 
van natuurlijke personen, naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid. 
 
Organisatie in moeilijkheden: een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeert, als bedoeld in 
artikel 2, onder 18 van de AGVV.  
 
Project: een activiteit gericht op de in de provincie Drenthe uitgevoerd door een Organisatie waaraan 
DEO Financiering zal bieden of overweegt te bieden. 
 
Reglement: onderhavig investeringsreglement. 
 
Regeling: document waarin criteria en voorwaarden van een Uitvoeringsinstrument zijn uitgewerkt en 
vastgelegd.  
 
Richtlijnen financiële voorwaarden: bijlage bij dit Reglement waarin de voorwaarden die DEO hanteert 
bij het verstrekken van Financieringen nader zijn uitgewerkt. 
 
Staatssteuntoets: Toets zoals opgenomen in de Richtlijnen financiële voorwaarden om te bepalen of 
er al dan niet sprake is Geoorloofde Staatssteun. 
 
Uitvoeringsinstrument: financieringsinstrument met specifieke criteria en voorwaarden. 
 
 
 
2.  Algemene bepalingen  
 
2.1 DEO kan onder hierna te noemen voorwaarden Financiering verschaffen aan een Project in de 

provincie Drenthe. 
 

2.2 Een Financiering mag gestapeld worden met subsidies. Indien ter zake van het Project reeds 
door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt, wordt de hoogte van 
de Financiering zodanig aangepast dat het totale bedrag aan steun niet meer bedraagt dan 
volgens de AGVV is toegestaan. 
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2.3 Uitgangspunt bij het Reglement van DEO, is dat de uitgezette middelen als zodanig een 
marktconform rendement opleveren. DEO verricht een Staatssteuntoets om te borgen dat er 
sprake is van Geoorloofde staatssteun. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 
� DEO streeft er in beginsel naar middelen tegen een Marktconforme rente uit te zetten 
� Daar waar DEO voornemens is een rentevoet te hanteren die lager is dan de 

Marktconforme rente, bepaalt DEO: 
− of er sprake is van een Grensoverschrijdend effect, en zo ja, 
− of één of meer AGVV-categorieën van toepassing kunnen worden verklaard op de 

voorgenomen Financiering, en zo nee, 
− of de De-minimisverordening van toepassing kan worden verklaard op de voorgenomen 

Financiering 
 

2.4 DEO hanteert de volgende algemene uitsluitingscriteria:  
� DEO verstrekt geen Financiering aan Projecten gedreven door Organisaties in 

moeilijkheden.  
� DEO verstrekt geen Financiering aan Projecten gedreven door Organisaties ten aanzien 

waarvan er een uitstaand bevel tot terugvordering is ingevolge een eerdere beschikking van 
de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de 
gemeenschappelijke markt is verklaard.  

� DEO verstrekt geen Financiering als de Staatssteuntoets als uitkomst heeft dat er bij 
Financiering geen sprake is van Geoorloofde staatssteun 

 
 
3.  Aard van de Projecten 
 
3.1 DEO kan alleen Financiering verstrekken aan een Project dat aantoonbaar zal bijdragen aan de 

Doelstelling.  
 

3.2 Daarmee ligt er een rol voor DEO als een Project: 
 

a) zich in de provincie Drenthe bevindt of zal bevinden; 
 

b) zicht heeft op realisatie binnen een periode van 2 jaar; 
 

c) zonder Financiering geen zicht heeft op realisatie. 
 
3.3 DEO vergewist zich ervan dat Financiering direct ten goede komt aan het Project waarvoor het 

kapitaal wordt verstrekt en niet ten goede komt aan andersoortige activiteiten die door moeder-, 
dochter-, of zusterentiteiten van de Organisatie worden uitgevoerd.  
 

 
4.  Financieringen 
 
4.1 De doelgroep bestaat uit Organisaties. 

 
4.2 Voor Financiering komen Projecten in aanmerking die betrekking hebben op de 

Energietransitie. 
 

4.3 DEO hanteert voor Financiering de volgende grenzen: 
 
a) Gemaximeerde bijdrage: DEO zet maximaal € 1.000.000 aan leningen in om een Project te 

steunen. 
 

b) De Financiering van een Project door DEO bedraagt maximaal 50% van de investering. 
 

c) Ondergrens: DEO hanteert bij het inzetten van Financiering een ondergrens van € 50.000.  
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4.4 In afwijking op artikel 4.3 geldt voor de Energielening Drenthe dat verstrekking plaats vindt via 
één of meer Uitvoeringsinstrument(en) op basis van een daartoe bestemde Regeling. 
 

4.5 Het totale fondsvermogen van DEO bedraagt € 39.200.000 (zegge negenendertigmiljoen 
tweehonderdduizend euro). 

 
 
 
5. Besluitvorming over Financiering 
 
5.1 Voor de besluitvorming maakt DEO gebruik van de Richtlijnen financiële voorwaarden en het 

Intern procedure handboek. 
 

5.2 De in het Intern procedurehandboek beschreven minimale stappen om tot Financiering te 
komen zijn: 
a) Aan de Financiering moet een Financieringsaanvraag ten grondslag liggen. 

 
b) Voor ieder Project dat definitief in aanmerking komt voor Financiering wordt een 

Financieringsmemorandum opgesteld dat aan het Bestuur van DEO ter goedkeuring wordt 
voorgelegd. Financiering kan alleen worden aangeboden op basis van een door het 
Bestuur van DEO goedgekeurd Financieringsmemorandum. 

 
c) De Financiering kan afhankelijk worden gemaakt van externe toetsing, uitgevoerd door 

onafhankelijke instantie en/of een rating van het Project, afgegeven door een daartoe 
bevoegde organisatie, ter discretie van DEO. 

 
d) Voor de Energielening Drenthe gelden met betrekking tot 5.2a tot en met 5.2c afwijkende 

procedures. 
 

e) De voorwaarden van een Financiering worden vastgelegd in een 
Financieringsovereenkomst tussen DEO en Organisatie. 

 
f) DEO verstrekt een Financiering op volgorde van binnenkomst van de volledige 

Financieringsaanvraag. Dreigt het budget zoals bedoeld in artikel 4.5 op enige dag te 
worden overschreden, dan rangschikt DEO de op die dag binnengekomen aanvragen op de 
mate waarin het ondernemingsplan voldoet aan de vereisten bepaald in dit reglement en de 
hoogte van het bedrag, waarbij aanvragen die beter voldoen en waarvan het bedrag binnen 
het budget past, hoger worden gerangschikt dan aanvragen die in mindere mate voldoen 
aan de vereisten. 

 
g) Indien het budget is uitgeput, wijst DEO de aanvraag af wegens uitputting van het budget.  

 
h) Afwijzingen worden nader gemotiveerd, hiertegen is geen bezwaar/beroep in de zin van de 

Algemene wet bestuursrecht mogelijk. 
 
 
6.  Uitvoering Project  
  

De Organisatie is verplicht alle wijzigingen in het Project, ten opzichte van de 
Financieringsaanvraag waarop de Financieringsovereenkomst is gebaseerd, binnen 30 dagen 
schriftelijk door te geven aan DEO.  

 
 
7.  Communicatie 
  

Communicatie over het proces van DEO om te komen tot of het aangaan van een 
Financieringsovereenkomst mag uitsluitend geschieden na goedkeuring van DEO. 
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8.  Afwijking van het reglement  
  

Het Bestuur van DEO is bevoegd om in belang van de provincie Drenthe en in afstemming met 
het College van GS gemotiveerd af te wijken van de bepalingen van het Reglement.  

 
 
9.       Werking  
 

Dit Reglement kent geen rechten toe aan derden, met name geen rechten op Financiering of 
andersoortige kapitaalverschaffing door DEO in enige activiteit.  
 
 

10.  Inwerkingtreding, wijziging en duur Reglement  
 
10.1 Dit Reglement treedt in werking na het daartoe te nemen besluit van het Bestuur van DEO. 
 
10.2 Dit Reglement geldt totdat het door het Bestuur van DEO wordt gewijzigd of ingetrokken. 

 
10.3 Bij wijziging van het Reglement bepaalt het Bestuur van DEO de datum van inwerkingtreding 

van de wijzigingen. Wijzigingen in het Reglement hebben geen gevolgen voor bestaande 
Financieringsovereenkomsten. 

 
 
11.  Toepasselijk recht  

 
Het Reglement en de uitleg ervan worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele 
geschillen over het Reglement en de uitvoering en uitleg daarvan worden voorgelegd aan de 
daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland. 

 
 
12.     Citeertitel 

Dit Reglement wordt aangehaald als: Investeringsreglement DEO. 
 
 
 
Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Drentse Energie Organisatie op @@ 2018 te Assen. 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
1. Richtlijnen financiële voorwaarden DEO 
2. Intern procedurehandboek DEO 
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I lnleiding

1.1 Doelstelling van dit document

Dit document in een bijlage bij het lnvesteringsreglement DEO en heeft tot doel om de

richtlijnen van de Stichting Drentse Energie Organisatie (hierna DEO)ten aanzien van de

financiële voorwaarden die het verbindt aan financieringen, zodanig vast te leggen dat dit zorgt

voor een transparante vaststelling van parameters die te allen tijde verantwoord kan worden.

1.2 Belangrijke uitgangspunten

. De bepalingen uit dit document zijn uitsluitend van toepassing op projecten die in

behandeling zijn genomen na vaststelling van dit document.

. DEO is als maatschappelijk fonds bedoeld voor projecten die ondanks een haalbare

business case onvoldoende door de reguliere markt bediend (kunnen) worden.

Dientengevolge kan het zijn dat DEO rekening moet houden met onderscheidende

financiële voorwaarden: lagere rentes, langere looptijden en/of hogere risicoprofielen.

Tegelijkertijd geldt:

- DEO is een revolverend fonds: de bedoeling is om middelen meerdere malen uit te

zetten. Té lange looptijden kan het revolverende karakter in gevaar brengen.

- Rentebaten zijn een voorname inkomstenbron voor DEO ten behoeve van de

exploitatie van het fonds. Té lage rentes zorgen voor onvoldoende opbouw van eigen

vermogen.

- Het fondsvermogen van DEO bestaat uit publieke middelen die in beginsel terugkeren

naar de provincie Drenthe. ln de weging van risico's dient DEO derhalve maximale

zorgvuldigheid te worden betracht.

. Deze richtlijnen beperken zich tot de financiele voorwaarden van leningen.

. De volgende documenten vormen de basis voor deze richtlijnen:

- Statuten van DEO

- lnvesteringsreglementDEO

- lntern procedurehandboek DEO

Externe documenten:

De volgende publicaties van de EU .

- Mededeling van de EC 2008/C 14102 over (herziene) methode voor vaststelling van

referentie- en disconteringspercentages, PbEU C 1416 van 19 januari 2008.

- EU Verordening 140712013 d.d.18 december 2013 betreffende de toepassing en

werking van de-minimissteun, PbEU L 35211 van 24 december 2013.

- EU Verordening Nr. 651/2014 d.d. 17 iuni 2014 betreffende de Algemene

Groepsvrijstelling, PbEU L 18711 van 26 )uni 2014.

1.3 Opbouw van dit document

Het document gaat in op de volgende elementen:
. Richtlijnen ten aanzien van de looptijd van financieringen
. Richtlijnen ten aanzien van kredietrente
. Overige richtlijnen
. Kader en toetsing met betrekking tot staatssteun
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2 Richtlijnen ten aanzien van de looptijd van financieringen

De gewenste cq vereiste looptijd van financieringen zal per project verschillend zijn. DEO
hanteert bij het vaststellen van de looptijd de volgende uitgangspunten:
. Teneinde een maximale revolverende factor te bewerkstelligen zet DEO in op een zo kort

mogelijke looptijd doch maximaal 15 jaar.

. Financieringen mogen boetevrij worden afgelost. DEO tracht financieringen dusdanig op te
zetten dat volledige of gedeeltelijke herfinanciering mogelijk is.

. lndien wenselijk neemt DEO voorwaarden op in de financieringsovereenkomst met
betrekking tot verplichte vervroegde aflossing.

. Voor lichte financieringen gelden standaard aflossingstermijnen die worden vastgesteld in

een daartoe bestemde Regeling.

. De fondsmanager stuurt op een (gewogen) gemiddelde looptijd over het totale
projectportfolio (afgesloten en kansrijke projecten)van l0 jaar.
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3 Richtlijnen ten aanzien van de kredietrente

3.1 Rente op uitstaande middelen

Uitgangspunt voor de leningen vormt, conform het investeringsreglement van DEO, dat de

uitgezette middelen een marktconform rendement opleveren. Dat geeft een indicatie van de

rente die zou moet worden berekend, waarbij echter tegelijkertijd het volgende moet worden

aangetekend:
. DEO is in het leven geroepen om te voorzien in een financieringsbehoefte die thans niet

wordt voorzien door reguliere financiers.

. Het is met betrekking tot de doelgroep lastig om te bepalen wat "marktconform" is; er is

veelal geen rating voorhanden.

. DEO weegt het te genereren maatschappelijk rendement (bijdrage energietransitie) op

kwalitatieve wijze mee in de finale bepaling van het rentepercentage, hetgeen private

financiers normaal gesproken niet doen.

Om de marktconformiteit te kunnen bepalen, hanteert DEO voor het vaststellen van de

kredietrente de volgende uitgangspunten:
. Het rentetarief dat DEO hanteert bij haar financieringen bestaat uit:

1. Basisrente

2. Risico-opslag

3. Rentevast-opslag

. Het rentetarief staat vast voor de gehele looptijd van de financiering.

' De rente wordt berekend over het uitstaande saldo en op jaarbasis, te betalen per maand,

kwartaal of jaar achteraf. (Ter berekening van de rente wordt een jaar gesteld op

driehonderdzestig (360)dagen en een maand op dertig (30)dagen).

. DEO is gerechtigd af te wijken van deze beginselen indien zij daar aanleiding toe ziet.

. lndien als gevolg van het gehanteerde rentepercentage de Europese Commissie oordeelt

dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun (zie hoofdstuk 5), dan zal het

rentepercentage door DEO worden gecorrigeerd en met terugwerkende kracht van

toepassing zijn op de financiering.

Vaststel ling basisrente

De basisrente wordt vastgesteld conform de Mededeling van de EC 2008/C 14102 over

(herziene) methode voor vaststelling van referentie- en disconteringspercentages:
. De basisrente die vanaf de eerste (werk)dag van enig jaar van kracht is wordt berekend

als het gemiddelde van de eenjaars EURIBOR{arieven van de eerste (werk)dag van

september, oktober en november van het voorgaande jaar.

¡ Als referentie voor de EURIBOR{arieven wordt de website nl.euribor-rates.eu gebruikt.

r Er wordt een minimum basisrente van 0,5% gehanteerd
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Vast ste I I i n g ri si co-o p sl ag
De risico opslag wordt bepaald door de lengte van de looptijd en het risicoprofiel van een
project (aanwezigheid van zekerheden). Omwille van de eenvoud wordt het volgende
ratingsysteem als uitgangspunt gehanteerd:

Duiding

Voldoende zekerheden en looptijd 37 jaar

Voldoende zekerheden of looptijd 37 jaar

Onvoldoende zekerheden en looptijd >7 jaar

Opslag basispunten
*_rß*

** _ *r*tß

*,t* _ tt**tt

V a stste I I i ng re nteva st-o p sl a g
DEO werkt niet met variabele rentetarieven maar stelt de rente eenmalig vast bij het aangaan
van de financiering. Daarbij hanteert DEO de volgende rentevast-opslag die afhankelijk is van

de looptijd van een project:

Opslag basispunten

#-##
## - ###

### - ####

Aandachtspunten:
. Basisrente, risico-opslag en rentevastopslag worden in beginsel één keer per jaar

aangepast en stilzwijgend verlengd zolang geen aanpassing heeft plaatsgevonden. De

fondsmanager van DEO kan het Besuur voorstellen de basisrente en/of opslagtarieven
tussentijds aan te passen indien hij/zij hiertoe aanleiding ziet (bijvoorbeeld in het geval van

aanzienlijke en onverwachte schommelingen van de EURIBOR).

. Voor aanpassing van basisrente en opslagtarieven legt de fondsmanager van DEO een

voorstel ter goedkeuring voor aan het Bestuur.

. Meest recente Tarievenbladen zijn toegevoegd in Bijlage 1.

. ln voorkomende gevallen worden meerdere rentetarieven gedurende de looptijd van een

project gehanteerd. Bijvoorbeeld: jaar 1-5 een rente van 3o/o en jaar 6-10 een rente van

5o/o.

. Voor lichte financieringen geldt een afwijkende rentesystematiek die wordt vastgesteld in

een daartoe bestemde Regeling).

. Het Bestuur van DEO heeft de ruimte om van bovenstaande opslagsystematiek
beargumenteerd af te wijken, voor zover binnen de grenzen van het staatssteunrecht.

3.2 Rente op gereserveerde middelen

Binnen een financieringsovereenkomst wordt standaard een bepaling opgenomen dat de
overeenkomst eindigt wanneer niet binnen een bepaalde termijn een betalingsverzoek is

gedaan aan DEO en daarbij aan alle opschortende voon¡vaarden is voldaan. Doorgaans wordt
deze termijn op één jaar gesteld. Dit impliceert dat DEO een leenbedrag maximaal één jaar in
depot houdt: andere projecten kunnen geen aanspraak maken op deze middelen.

Risico-opslag

Rating categorie

L

2

3

Rentevast-opslag

Rentevast-periode

1-5 jaar

6-L0 jaar

11-15 jaar
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DEO behoudt zich het recht voor om een depotrente te rekenen over het gereserveerde

bedrag:
. DEO besluit per project tot het al dan niet instellen van depotrente voor de gehele of voor

een deel van de reserveringstermijn.

. De depotrente wordt per project vastgesteld. Als richtlijn geldt de basisrente + *

opslagpunten (=laagste rating categorie).

. Afspraken omtrent depotrente worden in de financieringsovereenkomst vastgelegd.
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4 Overige richtlijnen

Voor een eenduidige vaststelling van financiële voorwaarden maakt DEO gebruik van een
formulier vaststelling financiële voorwaarden. Daarbij spelen naast looptijd en rente ook de
volgende parameters een rol:
. Bedriifsfinancierinq vs proiectfinancierinq: DEO geeft de voorkeur aan financiering van een

'schone' projectentiteit, die louter gericht is op het uitvoeren van de door DEO
gefinancierde activiteit. DEO sluit bedrijfsfinanciering niet uit, maar zal in dat geval

specifieker aandacht besteden aan de kredietwaardigheid van de onderneming, de invloed
van het project en de financiering op de kaspositie van de onderneming en zal maximaal
borgen dat de middelen ten goede komen aan deze activiteit. Bij lichte financiering is altijd

sprake van bedrijfsfinanciering. Hiervoor vindt normaal gesproken geen extra
kredietwaardigheidstoets plaats, tenzij de fondsmanager daar aanleiding toe ziet.

. Aflossinqsvriie periode: DEO is gerechtigd een aflossingsvrije periode toe te passen

binnen een financiering, om de liquiditeit en/of solvabiliteit van een project op een
aanvaardbaar niveau te krijgen.

. ZeþI@!.Ð.: DEO zal bij iedere financiering streven naar maximale zekerheden in de
vorm van een pandrecht of hypotheek op systemen en/of vorderingen. lndien voor het
welslagen van een project noodzakelijk kan DEO besluiten om zonder zekerheden te
financieren dan wel achtergesteld te financieren. Bij lichte financieringen worden geen
zekerheden gevraagd.

ln de financieringsovereenkomst zal DEO verder onder meer bepalingen opnemen ten aanzien
van

(Ooschortende) voonruaarden: ln de financieringsovereenkomst wordt een opsomming van
voorwaarden gegeven waaraan de initiatiefnemer moet voldoen voordat hij de middelen
van de financiering krijgt uitgekeerd. Voor een deel betreffen dit voorwaarden in de vorm
van documenten die reeds deel uit maken van de financieringsaanvraag: aan deze
voorwaarden is dan reeds voldaan. Wat resteert zijn opschortende voorwaarden: bij een
betalingsverzoek zal DEO pas tot uitkering overgaan als aan al deze voorwaarden is

voldaan.

Rapportaqeverplichtinqen: bij reguliere financieringen kan van de initiatiefnemer een
jaarrekening worden gevraagd en eventuele aanvullende informatie op basis waarvan kan
worden bepaald hoeveel energie is bespaard en/of opgewekt. Bij lichte financieringen
geldt geen rapportageplicht.
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5 Kader en toetsing met betrekking tot staatssteun

5.1 lnleiding

DEO richt zich primair op financiering van kwalitatief goede businesscases van initiatiefnemers

die vanuit reguliere financieringskanalen niet of niet in voldoende mate in aanmerking komen

voor financiering. Er is sprake van suboptimale investeringssituaties waaraan marktfalen ten

grondslag ligt. Dit marktfalen legitimeert als het ware de inzet van publieke middelen bij deze

projecten. ln dat geval kan sprake zijn van staatssteun. Geborgd moet worden dat de steun

die verstrekt wordt vanuit DEO te allen tijde voldoet aan de eisen zoals gesteld door de

Europese staatssteunregels.

ln onderhavig hoofdstuk wordt nader uitgewerkt op welke wijze DEO voor iedere voorgenomen

financiering (a) toetst of er sprake is van staatssteun en, zo ja, (b) aan welke voorwaarden de

voorgenomen financiering dient te voldoen zodat de staatssteun als geoorloofd kan worden

aangemerkt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de volgende

staatssteunvrijstell i ngsverorden i n gen :

. de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV, EU 651/20'14); en

. de'de- minimisvrijstellingverordening' (EU 140712013).

5.2 Staatssteuntoets per project

Bij financiering vanuit DEO wordt een staatssteuntoets gevolgd die bestaat uit de volgende
vier stappen:

Stapl: Bepalen of de financiering marktconform is.
> ls het antwoord la', dan is er geen sprake is van staatssteun en is verdere toetsing

niet nodig
> ls het antwoord 'nee', dan volgt Stap 2

Stap2: Bepalen of er sprake is van een grensoverschrijdend effect.
> ls het antwoord 'ja', dan volgt Stap 3
> ls het antwoord 'nee', dan is geen sprake van staatssteun en is verdere toetsing

niet nodig

Stap 3: Bepalen of voldaan wordt aan de voorwaarden van de AGW?
> ls het antwoord 'ja', dan is de staatssteun geoorloofd
> ls het antwoord 'nee', dan volgt Stap 4

Stap 4: Bepalen of voldaan wordt aan de voorwaarden van de de-minimisverordening?
> ls het antwoord 'ja', dan is de steun geoorloofd
> ls het antwoord 'nee', dan is de staatssteun niet geoorloofd en kan de financiering

geen voortgang vinden.

De vier stappen worden hieronder nader uitgewerkt
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Stap 1 : Toetsing marktconformiteit

Om te bepalen of de voorgenomen financieringsrente marktconform is dient deze te worden
vergeleken met de referentierente op grond van de 'Mededeling van de Commissie over de
herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden
vastgesteld (2008/C 14102)'(hierna te noemen: Mededeling Rente). ls de voorgenomen
financieringsrente hoger of gelijk dan de referentierente, dan is de financiering marktconform
en is er geen sprake van staatssteun.

ln onderstaande matrix is aangegeven welke opslagen dienen te worden toegepast,
afhankelijk van de rating van de betrokken onderneming en de geboden zakelijke zekerheden.

Opslagen vmr lmingm in bastupwter

Zekerheidsrelling
Råtingcâtègorie

Zeer goetl (,\AÁ-A) 100

Goed (SBB) 22t

Bevredigend (BB) 400

zwtk (B) ó50

Laag

Slechtf!ìnanciête nræili¡kheden (CCC
lageri

I 000 (')

ln het geval van een achtergestelde lening wordt de referenlierente berekend door de door de
Europese Commissie vastgestelde basisrente te vermeerderen met de opslag die voortvloeit
uit de lage zekerheden en rating die een trap lager is dan de rating van de doelonderneming
op grond van de Mededeling rentes (conform de beschikking van de Europese Commissie van
6 juli 2010 inzake de maatregel "KfW-Kapital für Arbeit und lnvestitionen"). Bijvoorbeeld: voor
een achtergestelde lening met een rating BBB en een normale zekerheid, moet in plaats van
een opslag van 100 punten, een opslag van22O punten gehanteerd worden (deze opslag
correspondeert met de opslag voor een concurrente lening aan een onderneming met rating
BB en een normale zekerheid).

Nb. De tabel in de Mededeling Rente geeft - in verband met de hiervoor opgenomen
systematiek - geen oplossing voor achtergestelde leningen aan ondernemingen met een rating
ccc.

Stap 2: Bepaling grensoverschrijdend effect
Van mogel'rjk ongeoorloofde staatssteun is sprake is wordt voldaan aan alle van de volgende
criteria:
1. De steun wordt door staatsmiddelen bekostigd.
2. Deze staatsmiddelen verschaffen een economisch voordeel dat niet via normale

commerciële weg zou zijn verkregen (non-marktconformiteit);

3. De steun wordt verleend aan een onderneming die een economische activiteit verricht;
4. De maatregel is selectief: het geldt voor één of enkele ondernemingen, een specifieke

sector/regio;
5. De maatregel vervalst de mededinging (in potentie) en (dreigt te) leiden tot een ongunstige

beïnvloeding van het handelsverkeer in de EU.

lkrog Nomaal

ó0 75

75 r00

to0 2?O

220 400

400 65ô
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Ad 1. Is de maatregel met staatsmiddelen bekostigd?

Dit is evident voor alle steun die DEO verleent.

Ad 2. Levert de steun een niet-marktconform voordeel op?

Dit is onder Stap 1 reeds vastgesteld.

Ad 3. Steun gericht op een onderneming die een economische activiteit venichL

Hoewel DEO zich strikt genomen niet louter richt op ondernemingen die een economische

activiteit verrichten, zal voor de meeste initiatiefnemers gelden dat hun activiteit plaatsvindt in

een marktomgeving, waarmee zij voldoen aan de genoemde definitie.

Ad 4. ls de steun selectief: gericht op één onderneming of een beperkte groep of sector

A priori is er bij DEO sprake van selectieve steun: DEO richt zich immers enkel op

initiatieven/initiatiefnemers in de provincie Drenthe. Daarbij is het van belang dat onder de

definitie van onderneming alle entiteiten vallen die een economische activiteit bedrijven,

ongeacht de rechtsvorm en de wijze waarop deze wordt gefinancierd. Dit kunnen naast BV's

dus bijv. ook stichtingen en verenigingen zijn.

Ad 5. Heeft de steun een ongunstig effect op het handelsverkeer tussen lidstaten?

De mate waarin er sprake is van be'invloeding van het handelsverkeer tussen lidstaten bij

financieringen van de aard en omvang die DEO uitzet is vatbaar voor discussie.

Bijcommerciële instellingen zal hiervan al snelsprake zijn, terwijl maatschappelijke

organisaties veelal een lokaal publiek bedienen en waarvan het niet te verwachten is dat deze

klanten/investeerders uit andere lidstaten zullen aantrekken.

Wanneer door DEO voldoende onderbouwd kan worden dat er geen sprake is van een

mogelijk grensoverschrijdend effect, dan is financiering onder niet marktconforme

voorwaarden geoorloofd en behoeft onderstaande Stap 3 niet te worden doorlopen.

Stap 3: Toetsing aan AGW

De Europese staatssteunvrijstellingsverordeningen bieden ruimte om geoorloofd niet-

marktconform te financieren, mits aan specifieke voorwaarden wordt voldaan. DEO doet

primair een beroep op de AGW.

ln onderstaande tabellen staan de AGW-categorieën opgesomd die volgens DEO in

aanmerking komen. Om voor financiering in aanmerking te komen moet aan de voorwaarden

van het van toepassing zijnde AGW-artikel worden voldaan. De genoemde

aanmeldingsdrempels worden niet overschreden. Daarnaast moet uiteraard aan de

voorwaarden van hoofdstuk 1 AGW en de voorwaarden van het lnvesteringsreglement DEO

2017 worden voldaan.

Als staatssteun wordt verleend met toepassing van een AGW-categorie die niet in deze

richtlijnen is ven¡verkt, dan zal DEO daarvan een ad hoc kennisgeving aan de Europese

Commissie doen en beargumenteerd aangeven welke steuncategorie zij van toepassing

verklaart. Hiertoe maakt DEO gebruik van het format in bijlage ll van de AGW.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen (a) generieke categorieën, die voor de meeste

projecten van DEO uitkomst zullen bieden en (b) thematische categorieën, welke in specifieke

gevallen bruikbaar zijn.
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Onder de tabellen staan de belangrijkste voorwaarden die gelden voor de artikelen nader
uitgewerkt. Voor al het overige gelden de voorwaarden zoals gesteld in de desbetreffende
artikelen van de AGW.

rr M¡ts kan worden ãangetoond dãt de leun trãnspãrânt is conform de def¡n¡t¡e in Art. 5 yan de AGW

THEMATIScHE AGW-cATEGoRtEËN
Lening met senior
zekerh¿den

Lening met beperkte
rekerheden

Art.38:
lnvester¡ngssteun ten
behoeve van energie-

eff¡c¡ènt¡emaatregele

n

Art.41;
lnvesteringssteun
hernieuwbare bronnen

Art. 38:

lnvesteringssteun ten
behoeve van energie-

eff ¡ciënt¡emaatregelen

Art. 41:

nvesteringssteun
hernieuwbare

cronnen*a

** Mits kan worden aangetoond dat de steun transparant is conform de def¡nitie ín Art,5 van de AGW

ArtikellT: KMO-steun
r ln aanmerking komende doelgroep: KMO volgens definitie bijlage I AGW:

- minder dan 250 werknemers;
- omzet van maximaal € 50 mln of balanswaarde van max. € 43 mln

r ln aanmerking komende kosten: o.a. materiële en immateriële activa ten behoeve van de

oprichting van een nieuwe vestiging of uitbreiding van een bestaande vestiging,
diversificatie of fundamentele wijziging van het productieproces of bij overname van activa
die behoren tot een vestiging die is gesloten of anders gesloten zouzijn.

. Steunintensiteit (uitgedrukt in bruto subsidie equivalenten):
- voor kleine ondernemingen: maximaal 2Oo/o van de geplande investering
- voor middelgrote ondernemingen: 10% van de geplande investering

Artikel 21 : Risicofinancierinqssteun
¡ ln aanmerking komende doelgroep: KMO volgens definitie bijlage I AGW:

- minder dan 250 werknemers;
- omzet van maximaal € 50 mln of balanswaarde van max. € 43 mln

- niet-beursgenoteerd
. KMO's moeten ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

- Minder danT jaar commercieel actief op de markt of nog helemaal niet actief op de
markt

- Het betreft een initiële risico-investering tbv het betreden van een nieuwe
productmarkt of geografische markt die meer bedraagt dan 50% van de gemiddelde
jaaromzet in de voorafgaande vijf jaar.

- Het betreft een vervolginvestering als bedoeld in artikel 21,lid 6 van de AGVV.
! ln aanmerking komende steun (binnen het kader van het Energiefonds Wageningen):

leningen en quasi-eigen-vermogen (inclusief mezzanine, niet-garandeerde en

achtergestelde leningen en converteerbare leningen)
. De minimale particuliere co-financieringsbijdrage is afhankelijk van de aard van de

onderneming en de voorgenomen investering en bedraagt minimaal 10% maar kan

oplopen tot 60% (zie artikel 21, lid 10)

cENERtEKE AGW-CATEGoRtEËN
KI FINF fIN¡IFRNFMING MIDDETGROTE ONDÊRNEMING GROTE ONDERNEMIT{G

Rank¡nt
Lening met sen¡or
zekerheden

lLenlnß met beperkte
lzekerheden

Lenlng met senior
zekerheden

lLêning m€t beperkte
lzekerheden

len¡nt met snior
rekerheden

lLeninß met beperkte
lzekerheden

l.

2.

3.

Art.21: R¡sico-

financ¡eringssteun

lArt.21: R¡sico

lfinancieringssteun

lArt.22: starteresteun
la¡t 17: KMo steun**

Art.22: Starterssteun
Art.17: KMO steun**

Art.21: Ris¡co-

financieringssteun
Art. 17: KMO steun**

21: Ris¡cù

ncier¡ngssteun

17: KMO steun¡*

N.v.t.

l"-
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Artikel 22: Sta rterssteu n
. ln aanmerking komende doelgroep: kleine ondernemingen volgens definitie EU

- minder dan 50 werknemers;
- omzet of balanswaarde is maximaal € 10 mln

Aanvullende vooruvaarden :

- minder dan vijf jaar geregistreerd

- nog geen winst uitgekeerd
- niet-beursgenoteerd
- niet uit een fusie ontstaan

ln aanmerking komende steun (binnen het kader van het Energiefonds Wageningen):

leningen en quasi-eigen-vermogen (inclusief mezzanine, niet-garandeerde en

achtergestelde leningen en converteerbare leningen)

Maximale looptijd lening: 1O jaar

KMO's moeten tenminste aan één van de volgende voonruaarden voldoen:

- Minder dan 7 jaar commercieel actief op de markt of nog helemaal niet actief op de

markt
- Het betreft een initiële risico-investering tbv het betreden van een nieuwe

productmarkt of geografische markt die meer bedraagt dan 50% van de gemiddelde
jaaromzet in de voorafgaande vijf jaar.

ln aanmerking komende steun: eigen vermogen of quasi-eigen-vermogen en leningen

Artikel 38: lnvesterinqssteun ten behoeve van eneroie-efficiëntiemaatreqelen
. Doelgroep: alle ondernemingen
. ln aanmerking komende investeringen: investeringen die leiden tot extra energiebesparing

ten opzichte van het wettelijk minimum
. Steunintensiteit (uitgedrukt in bruto subsidie equivalenten): 30% van de in aanmerking

komende kosten.

Artikel 41 : lnvesterinqssteun ter bevorderinq van enerqie uit hernieuwbare eneraiebronnen
. Doelgroep: alle ondernemingen
. ln aanmerking komende investeringen: investeringen in nieuwe installaties die nodig zijn

om de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen te bevorderen (zijnde:

windenergie, zonne-energie, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en

energie uit de oceanen, waterkracht (mits niet in strijd met Richtlijn 2000/60/EG van het

Europees Parlement), biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas. Voor

biobrandstoffen gelden aanvullende eisen (zie artikel 41, lid 2 en 3)
. Steunintensiteit (uitgedrukt in bruto subsidie equivalenten):

- maximaal 45o/o van de in aanmerking komende kosten voor grote ondernemingen

- maximaal 55% van de in aanmerking komende kosten voor middelgrote

ondernemingen
- maximaal 65% van de in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen
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Stap 4: Toetsing aan de de-minimisverordening

Slechts wanneer de AGVV geen uitkomst biedt maakt DEO gebruik van de de-
minimisverordening:
. De de-minimisverordening betreft in feite een "last resort" oplossing, waarvan idealiter

alleen gebruik wordt gemaakt indien andere vrijstellingsmogelijkheden geen soelaas
bieden. DEO streeft ernaar dat zoveel mogelijk de-minimisruimte voor de initiatiefnemers
behouden blijft.

Conform de de-minimisverordening mag een onderneming over een periode van drie jaar tot
een bedrag van € 200.000 aan niet-marktconforme steun ontvangen: de zogenaamde de-
minimissteun. Om te bepalen of een onderneming door de financiering van DEO dit plafond al
dan niet bereikt, worden de volgende stappen doorlopen:
1. Er wordt bepaald of de verleende steun voldoet aan de EU-definitie van transparantie als

bedoeld in art. 4 lid 3 de-minimisverordening. ls de verleende steun niet-transparant, dan
kan geen de-minimissteun worden verleend.

2. ls de verleende steun transparant, dan wordt het vastgestelde renteverschil omgerekend
naar een absolute waarde en over de looptijd van de lening netto contant gemaakt, zijnde
de door DEO te verlenen steun.

3. DEO laat de onderneming een de-minimisverklaring invullen en ondertekenen waaruit
blijkt hoeveel de-minimissteun de onderneming in het huidige en twee voorafgaande
belastin gjaren heeft ontvangen.

4. De eerder ontvangen de-minimissteun wordt bij de door DEO te verlenen steun opgeteld.
lndien het totale bedrag niet uitkomt boven de € 200.000 is er geen sprake van
staatssteun.
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Bijlage 1: Recente Tarievenbladen basisrente en opslagen
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@ Stichting Drentse Energie Organisatie 2018

Colofon: De Stichting Drentse Energie Organisatie is mogelijk gemaakt door een subsidie van

de provincie Drenthe.
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0 lnleiding

0.1 Doel van het handboek

Dit lntern procedurehandboek is een bijlage bij het lnvesteringsreglement DEO en heeft tot

doel om de processen met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van

financieringsaanvragen binnen de Stichting Drentse Energie Organisatie (hierna DEO)te

stroomlijnen en zorg te dragen voor een transparant proces op basis waarvan gemaakte

keuzes kunnen worden verantwoord.

0.2 Belangrijkeuitgangspunten

. Dit intern procedurehandboek is uitsluitend van toepassing op projecten die in behandeling

zijn genomen na vaststelling van dit document.
. Het lnvesteringsreglement DEO vormt de basis voor dit handboek.
. De in dit handboek opgenomen fasering vormen de leidraad voor het financieringsproces:

. Een initiatiefvoorstel/project kan afhankelijk van de kwaliteit van de financieringsaanvraag

op verschillende momenten in het proces instromen'
. Conform lnvesteringsreglement worden voor de Energielening Drenthe aparte

Uitvoeringsinstrumenten gehanteerd, waarvan criteria en voorwaarden zijn vastgelegd in

een Regeling. Ten einde de administratieve lasten te beperken wordt voor de

Energielening Drenthe gebruik gemaakt van een aparte procedure (zie hoofdstuk 5).

0.3 Opbouw van het handboek

De in dit handboek opgenomen projectfasering stemt in grote lijnen overeen met de fasering

van projectontwikkeling. Ten opzichte van de projectontwikkelingsfasen is in dit handboek

geen rekening gehouden met de haalbaarheidsfase omdat, mede gelet op de omvang van de

stichting, DEO in beginsel uitgaat van projecten waaryoor reeds een "concept" business case

is opgesteld. ln dit handboek worden in vier achtereenvolgende hoofdstukken de initiatieffase,

de conceptfase, de financieringsfase en de exploitatiefase nader uitgewerkt.

ln hoofdstuk 5 volgt de procedure voor de Energielening Drenthe.
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Fase I
lnitiatief

Fase 2
Concept

Fase 3
Financiering

Fase 4
Exploitatie

Figuur 0: Standaard processfappen
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I lnitiatieffase

Dossier

lnitiatief
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Figuur 1 : lnitiatieffase

lntern procedurehandboek DEO 2018 6 van 15



1.1 Doelstelling initiatieffase

De initiatieffase heeft tot doel om de input van projecten te kanaliseren en te komen tot een
kwalitatief goed projectenportfolio. Met de door de initiatiefnemer in te dienen informatie kan
een eerste schifting worden gemaakt tussen projecten die wel en projecten die niet kansrijk
zijn om voor een financiering van DEO in aanmerking te komen. Tevens kan op basis van de
verkregen informatie een prioritering worden aangebracht.

1.2 Acties initiatiefnemer

Een initiatiefnemer die in aanmerking wil komen voor één van de financieringsinstrumenten
van DEO neemt telefonisch of schriftelijk contact op met DEO en verschaft DEO van de voor
zijn project relevante en aanwezige documenten.

1.3 Acties DEO

DEO stelt vast of de initiële aanvraag voldoende volledig is om een initiële beoordeling
aan het investeringsreglement te kunnen doen. Zonodig verzoekt DEO om aanvullende
informatie.

Zodra de aanvraag voldoende volledig is toets de DEo deze op hoofdlijnen aan het
investeringsreglement.
DEo bericht de initiatiefnemer binnen twee weken na ontvangst mondeling en/of
schriftelijk over ztln/haar conclusies naar aanleiding van de initiele toetsing:
- Positief oordeel; de initiële aanvraag voldoet op hoofdlijnen aan de criteria uit het

investeringsreglement.

- Negatief oordeel: de initiële aanvraag voldoet niet aan het investeringsreglement
Bij een positief oordeel:

- stelt DEO de aanvrager in kennis van de vervolgstappen;

- maakt DEO een projectdossier aan in de vorm van een digitale projectfolder, maakt
een project mastersheet aan (welke bestaat uit een datacard, financieringstoets,
vaststelling financiele voorwaarden en staatssteuntoets).Ten behoeve van de
initiatieffase vult DEO alleen de datacard in met basisgegevens van initiatiefnemer en
project;

- voegt de DEO het project toe aan het portfolio-overzicht

- promoveert het project naar de conceptfase.
Bij een negatief oordeel motiveert DEO aan initiatiefnemer waarom het voorstel niet in
behandeling zal worden nemen.
Een initiatiefnemer die zich niet kan vinden in het oordeel kan het Bestuur van DEO
schriftelijk verzoeken om een second opinion. Het Bestuur neemt binnen vier weken na
ontvangst van dit verzoek een nieuw besluit en stelt de initiatiefnemer hiervan schriftelijk
op de hoogte. Het Bestuur gaat bij haar besluitvorming uit van de criteria zoals
opgenomen in het investeringsreglement.

1.4 Dossier

Na positieve beoordeling wordt:
¡ een digitale projectfolder aangemaakt onder de folder concept-fase, met daarin de initiele

aanvraag, ontvangen projectdocumentatie en project mastersheet (alleen datacard);
. het project toegevoegd aan het portfolio-overzicht.
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2 Conceptfase

Figuur 2: Conceptfase
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2.1 Doelstellingconceptfase

De conceptfase heeft tot doel om de projecten aan de hand van een ingediende concept
financieringsaanvraag inhoudelijk te beoordelen - waarbij de nadruk ligt op de financiële
aspecten en mogelijke risico's - en te komen tot een voorstel projectreservering.

2.2 Actiesinitiatiefnemer

De initiatiefnemer kan het project in een startoverleg nader toelichten. Vervolgens dient de
initiatiefnemer door DEO verlangde aanvullende informatie in die tezamen een concept-
financieringsaanvraag vormt.

2.3 Acties DEO

DEO nodigt de initiatiefnemer uit voor een startoverleg. Dit overleg biedt de initiatiefnemer
de mogelijkheid het project nader toe te lichten. DEO licht het vervolgproces en de eisen
voor een concept-financieringsaanvraag toe.
De accountmanager bepaalt aan de hand van de standaard financieringstoets die deel uit
maakt van de project mastersheet of het project op inhoudelijke en financiële aspecten
voldoet aan de criteria gesteld in het investeringsreglement. Zo nodig verzoekt de
accountmanager om aanvullende informatie. De investeringstoets hoeft niet op alle
aspecten te worden ingevuld en heeft in deze fase een conceptuele status.
De fondsmanager neemt naar aanleiding van de bevindingen van de accountmanager een
besluit of voor het project een projectreservering wordt aangemaakt (voor
projectreserveringen boven de € 250.000 is deze besluitvorming voorbehouden aan het
bestuur):

- Een positief besluit wordt aan de initiatiefnemer schriftelijk kenbaar gemaakt, inclusief
termijn waaryoor de projectreservering is aangemaakt en welke aanvullende
informatie nodig is voor het nemen van een definitief besluit omtrent financieren.

- Een negatief besluit wordt schriftelijk aan de initiatiefnemer kenbaar gemaakt. ln de
brief wordt gemotiveerd waarom het project niet voor een financiering van DEO in
aanmerking komt.

Een initiatiefnemer die zich niet kan vinden in het oordeel van de fondsmanager kan het
Bestuur van DEO schriftelijk verzoeken om een second opinion. Het Bestuur neemt binnen
vier weken na ontvangst van dit verzoek een nieuw besluit en stelt de initiatiefnemer
hiervan schriftelijk op de hoogte. Het Bestuur gaat bij haar besluitvorming uit van de
criteria zoals opgenomen in het investeringsreglement.
DEO past het portfolio-overzicht aan. lndien een projectreservering is aangemaakt,
promoveert het project naar de financieringsfase. Afgewezen projecten worden
toegevoegd onder afgevallen projecten.

2.4 Dossier

De navolgende documenten worden aan de projectfolder toegevoegd:

' ontvangen informatie die tezamen de concept-financieringsaanvraag vormen;
. besluit van de fondsmanager: (getekend) voorstel projectreservering; (concept-

financieringstoets maakt hiervan onderdeel uit);
. bevestigingsbrief projectreservering
. eventueel:afwijzingsbrief.

De projectfolder verhuist naar de folder financieringsfase. Daarnaast wordt het portfolio-
overzicht bijgewerkt.

a
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3 Financieringsfase

F ig u ur 3 : F i n a nciering sfa se
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I

3.1 Doelstellingfinancieringsfase

De financieringsfase heeft tot doel om voor projecten waarvoor een projectreservering is
aangemaakt te komen tot een financierbare aanvraag en een financieringsovereenkomst

3.2 Actiesinitiatiefnemer

De initiatiefnemer van het project dient de gevraagde aanvullende informatie in. Deze
informatie gaat vergezeld met een definitieve financieringsaanvraag.

3.3 Acties DEO

De accountmanager beoordeelt of de aanvraag alle gevraagde informatie bevat.
Desgewenst verzoekt hij/zij de initiatiefnemer om aanvullende informatie
De accountmanager beoordeelt de definitieve financieringsaanvraag inhoudelijk en
completeert de financieringstoets zoals opgesteld in de conceptfase, brengt hierbij de
risico's in kaart, stelt mogelijke beheersmaatregelen vast, onderzoekt of ten aanzien van
de eventuele financiering zekerheden (verpanding/hypotheekrecht) kunnen worden
gevestigd, maakt een berekening van de financiële voonruaarden en voert een
staatsteuntoets uit (beide maken deel uit van de project mastersheet) De accountmanager
vat zijn bevindingen samen in een financieringsmemorandum..
De fondsmanager kan op basis van de bevindingen van de accountmanager besluiten om
een due diligence of second opinion uit te laten voeren door een externe partij op delen
van de aanvraag.
De fondsmanager brengt naar aanleiding van de bevindingen van de accountmanager een
advies uit aan het Bestuur van DEO:

- lndien hij/zij het project financierbaar acht, bevat het advies tevens een
financieringsvoorstel.

- lndien hij/zij het project niet financierbaar acht, geeft hij/zij dit gemotiveerd aan.
Het Bestuur besluit op basis van het advies van de fondsmanager of het project
gefinancierd kan worden;

- Bij een positief besluit sluit de fondsmanager een financieringsovereenkomst met de
initiatiefnemer. ln voorkomende gevallen stelt het Bestuur van DEO bij haar besluit
tevens de onderhandelingsruimte van de fondsmanager vast.

- Een negatief besluit wordt schriftelijk door de fondsmanager aan de initiatiefnemer
kenbaar gemaakt. ln de brief wordt gemotiveerd waarom het project niet voor een
financiering van DEO in aanmerking komt.

lndien in de financieringsovereenkomst zekerheden worden gesteld, wordt de
overeenkomst aangemeld bij de Belastingdienst.
DEO past het portfolio-overzicht aan. Na ondertekening van de financieringsovereenkomst
komt het project in de exploitatiefase. Afgewezen projecten worden toegevoegd onder
afgevallen projecten.

3.4 Dossier

De navolgende documenten worden aan de projectfoldertoegevoegd:

' Ontvangen informatie die tezamen de definitieve financieringsaanvraag vormen

' Advies aan en besluit van het Bestuur van DEO: getekend financieringsmemorandum
(definitieve financieringstoets maakt hiervan onderdeel uit).

. Getekende financieringsovereenkomst (dan wel afwijzingsbrief)

' Eventueel: door de belastingdienst gewaarmerkte financieringsovereenkomst

Het projectfolder verhuist naar de folder exploitatie-fase. Daarnaast wordt het portfolio-
overzicht bijgewerkt.
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4 Exploitatiefase

Figuur 4: Exploitatiefase
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I

4.1 Doelstellingexploitatiefase

De doelstelling van het primaire proces van de exploitatiefase is het terugkrijgen van de
uitgezette middelen en het innen van de rente. Secundair wordt middels de in de
financieringsovereenkomst opgenomen rapportageverplichtingen inzicht verkregen in de
behaalde resultaten ten aanzien van besparing en/of opwekking van energie.

4.2 Actiesinitiatiefnemer

De initiatiefnemer dient de in de financieringsovereenkomst gevraagde documenten/informatie
(opschortende voorwaarden) in en verzoekt om uitbetaling van de middelen. Na uitbetaling van
de middelen dient de initiatiefnemer de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Tenslotte
dient hij afhankelijk van de financieringsvoorwaarden jaarlijks te rapporteren over zijn
jaarrekening en/of de behaalde resultaten.

4.3 Acties DEO

De accountmanager beoordeelt of aan de opschortende voorwaarden uit de
financieringsovereenkomst is voldaan. Desgewenst verzoekt h\lzij de initiatiefnemer om
aanvullende informatie.
De fondsmanager draagt, met in acht name van het betalingsprotocol als opgenomen in

bijlage 1 van dit handboek, zorg voor uitbetaling van de middelen aan de initiatiefnemer
DEO factureerUincasseert periodiek de verschuldigde rente en aflossing en bewaakt de
tijdige betaling. Desgewenst stuurt hij/zij een betalingsherinnering of start een
incassoprocedure.
DEO zorgt voor een adequate herleidbare financiele administratie van gereserveerd geld,
uitgezet geld, geÏncasseerd geld en uitstaande vorderingen van het project.
DEO ziet erop toe dat de initiatiefnemer aan haar rapportageverplichtingen uit de
financieringsovereenkomst voldoet. Desgewenst stuurt hij/zij een herinnering hiervan aan
de initiatiefnemer
lndien een financiering geheel is afgelost wordt dit door DEO schriftelijk kenbaar gemaakt
aan de initiatiefnemer
DEO rapporteert periodiek, doch ten minste één keer per jaar middels het jaarverslag over
de financiele stand van zaken en/of de resultaten van een project.

4.4 Dossier

De navolgende documenten worden aan de projectfolder toegevoegd:
. het betalingsverzoek met gevraagde documenten ter invulling van de opschortende

voorwaarden, een eventueel verzoek om aanvullende informatie en de eventueel
ontvangen aanvullende informatie;

. de resultaten van de toetsing of voldaan is aan de opschortende voorwaarden

. periodieke facturen, betalingsherinneringen en eventuele documentatie van het
incassoproces;

. ingediende rapportagesen eventuele herinneringsbrieven;

. de bevestigingsbrief dat de financiering is afgelost.

Daarnaast wordt het portfol io-overzicht bij g ewerkt.

I
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5 Procedure Energielening Drenthe

Aanvragen voor de Energielening Drenthe slaan de initiatieffase en conceptfase van het

hierboven beschreven proces over en stromen direct in bij de financieringsfase (Fase 3), en

wel vanaf "Definitieve financieringsaanvraag". Voor de Energielening Drenthe geldt een

verkorte financieringstoets.

Dossier
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Figuur 5: Financieringsfase - Energielening Drenthe
(ten opzichte van het reguliere proces gewiizigde stappen ziin cursief gemaakt)
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Ten opzichte van het reguliere proces wijkt Fase 3 voor de Energielening Drenthe op de
volgende punten af:

' Definitieve aanvraag: De aanvraag vindt plaats via een intake-formulier op de website

' lnhoudelijke toetsing: aanvragen worden getoetst aan criteria zoals opgenomen in de
Regeling voor de Energielening. Voor de Energielening Drenthe wordt geen project
mastersheet gemaakt. Er vindt geen specifieke staatssteuntoets plaats: wel dient de
aanvrager te verklaren dat zij niet eerder steun heeft ontvangen. Mocht de aanvrager wel
steun hebben ontvangen dan moet zij een de-minimisverklaring in te dienen.

' Advies aan het Bestuur: Dit advies komt ter vervallen. Middels accordering van dit lntern
handboek en de Regeling Energielening Drenthe heeft het Bestuur de fondsmanager
volmacht gegeven om binnen de gestelde kaders financieringsovereenkomsten uit te
werken en te ondertekenen.

I Financieringsovereenkomst: voor de Energielening Drenthe wordt een aangepast format
gebruikt met standaard leningsvoorwaarden en opschortende voorwaarden

Na ondertekening volgt de exploitatiefase (Fase 4). Ten opzichte van het reguliere traject wijkt
de exploitatiefase voor lichte financieringen op één punt af:

' Voor de inning van rente en aflossing wordt standaard gebruikt gemaakt van automatische
incasso.
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Bijlage : Betali ngsprotocol

Voor het uitbetalen van leningen worden de volgende stappen doorlopen:

1. De initiatiefnemer dient een verzoek in tot uitbetaling van de lening

2. De accountmanager controleert of is voldaan aan de opschortende voorwaarden

3. lndien is voldaan aan de opschortende voorwaarden geeft de fondsmanager de financiële

administratie (geregeld middels een dienstverleningsovereenkomst met de provincie

Drenthe) de opdracht om de betaling klaar te zetten in het banksysteem

4. De fondsmanager controleert de betalingsopdracht en autoriseert deze.

S. Voor betalingen boven de € 50.000 (zie bevoegdheden bankrekeningen in volgende

alinea) wordt de betaalopdracht gecontroleerd en geautoriseerd door een bestuurslid van

DEO.

Bevoegdheden bankreken ingen

De ABN-AMRO is de huisbankier van DEO. Alle in- en uitgaande betalingen van en naar

derden verlopen via de betaalrekening van ABN-AMRO. De bevoegdheden voor de

betaalrekening zijn in Access Online als volgt ingeregeld.

. De fondsmanager is zelfstandig bevoegd voor transacties (exploitatiekosten en uitkeren

leningen) tot € 50.000. Voor transacties boven de € 50.000 dient een betaling altijd

geautoriseerd te worden door de voorzitter of de penningmeester van DEO.

¡ De voorzitter kan samen met de penningmeester transacties uitvoeren. Zij dienen samen

de transactie te autoriseren.

r Aanpassen van de bevoegdheden in Access Online is alleen mogelijk door de

fondsmanager en de secretaris. De secretaris heeft geen bevoegdheden voor het

uitvoeren van transacties.

Voor overige banken geldt dat uitgaande middelen uitsluitend worden overgeboekt naar de

betaatrekening van ABN-AMRO. Waar mogelijk is geregeld ABN-AMRO rekening de enige

externe rekening is waarnaar kan worden overgeboekt. Voor transacties vanuit andere banken

zijn altijd minimaal twee handtekeningen nodig (fondsmanager met een bestuurslid of twee

bestuursleden).
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BASISRENTE + OPSLAGEN DEO 2018

Ingangsdatum @@

Referenties nl.euribor-rates.eu

Richtlijnen financiële voorwaarden DEO

Mededeling EU 2008/C14/02

Basispercentage

Berekeningsgrondslag 1-jaars EURIBOR

Datum Rente

sep'17 -0,373%

okt'17 -0,373%

nov'17 -0,371%

Gemiddelde grondslag -0,372%

Basisrente 0,500% (minimaal 0,500%)

Risico-opslag

Rating categorie Duiding Opslag basispunten

1 Voldoende zekerheden en looptijd ≤ 7 jaar 0 - 100

2 Voldoende zekerheden of looptijd ≤ 7 jaar 100 - 200

3 Onvoldoende zekerheden en looptijd > 7 jaar 200 - 300

Rentevast-opslag

Rentevast-periode Opslag basispunten

1-5 jaar 0 - 50

6-10 jaar 50 - 150

11-15 jaar 150 - 250

Voor akkoord

Voorzitter Bestuur

Datum @@



Regeling “Energielening Drenthe” 
 

Vastgesteld bij het besluit van het Bestuur van de Stichting Drentse Energie Organisatie d.d. @@ 

 

 

A. OVERWEGINGEN:  

 

1. DEO is opgericht door de provincie Drenthe met als doel de energietransitie in Drenthe te versnellen. 

 

2. DEO draagt bij aan de realisatie van deze provinciale doelstellingen door activiteiten gedreven vanuit 

organisaties zoals bedrijven, instellingen en georganiseerde initiatieven financieel te ondersteunen in de 

vorm van leningen. 

 

3. DEO heeft samen met de provincie Drenthe de behoefte geconstateerd naar laagdrempelige kleinschalige 

leningen. 

 

4. Het Investeringsreglement van DEO voorziet in de mogelijkheid om voor kleinschalige financieringen te 

verstrekken via een separaat Uitvoeringsinstrument. 

 

5. DEO wil met deze Regeling bepalingen en voorwaarden met betrekking tot een Uitvoeringsinstrument 

voor kleine leningen vastleggen. 

 

 

B: REGELING Energielening Drenthe: 

Artikel 1 : Definities 

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 

 

a. Aanvrager: Organisatie die een Energielening Drenthe aanvraagt voor een Activiteit. 

b. Activiteit: Investering in maatregelen die betrekking hebben op Energiebesparing en/of de opwekking 

van duurzame energie door een Organisatie. 

c. Basistarief: looptijdvaste marktconforme basisrente zijnde het gemiddelde van de top-25 

geldgevertarieven in Nederland, zoals bepaald en gepubliceerd door SVn (www.svn.nl) 

d. DEO: de stichting Drentse Energie Organisatie. 

e. Deelnemer: een Derde die privé investeert in energiebesparing en/of de opwekking van duurzame 

energie 

f. Energiebesparing: het in de toekomst verminderen van het energieverbruik van een of meerdere 

gebouwen, installaties ten opzichte van het energieverbruik op moment dat de aanvraag voor een 

lening is verstuurd. 

g. IR: het laatst door het Bestuur van DEO vastgestelde Investeringsreglement. 

h. Kosteneffectiviteit: de gangbare verhouding tussen de prijs van een technologie en de 

energieopbrengst van deze technologie. 

i. Lening: financiering waarvoor een vereenvoudigde procedure en afwijkende voorwaarden gelden, zoals 

beschreven in het IR en in deze Regeling. 

j. Minimaal Rentetarief: looptijdvaste minimale rente die in rekening wordt gebracht. 

k. Organisatie: rechtspersoon, samenwerkingsverband van rechtspersonen of samenwerkingsverband van 

natuurlijke personen, naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid  

l. Organisatie in moeilijkheden: organisatie in moeilijkheden zoals beschreven in het IR. 

m. Regeling: deze Regeling “Energielening Drenthe” 

n. Rentederving: de renteinkomsten die DEO misloopt na het verlenen van een Rentekorting. 



o. Rentekorting: de korting die DEO geeft op de Rentetarieven op basis van: 

i. een daartoe genomen besluit door het Bestuur van DEO  

ii. een subsidie van derden aan DEO 

p. SVn: Stichting Volkshuisvesting Nederland 

 

Artikel 2 : Doel 

De regeling is een uitvoeringsinstrument van DEO en is een nadere uitwerking van het IR. De Regeling heeft tot 

doel het stimuleren van kleinschalige duurzame energieopwekking en Energiebesparing door een organisatie in 

de provincie Drenthe. 

 

Artikel 3: Eisen ten aanzien van de technologie 

DEO kan een lening verstrekken aan een Organisatie voor het aanschaffen en installeren van technologieën, die 

gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen of leiden tot energiebesparing. 

 

Artikel 4 : Plafond 

1. Het plafond voor de Regeling is vastgesteld op € 3.000.000 (zegge drie miljoen Euro). 

2. DEO kan gedurende de looptijd van de Regeling het plafond bijstellen. 

 

Artikel 5 : Aanvraag en verdeelsystematiek 

1. Een aanvraag kan worden ingediend door inzending van een daartoe vastgesteld formulier via de website 

www.energieleningdrenthe.nl. Het formulier vermeldt welke bijlagen bij de aanvraag dienen te worden 

overlegd. 

2. Bij de aanvraag dient ten minste te worden overlegd: 

a. Een offerte voor aanschaf en/of installatie van de technologie of werkzaamheden, waarin een 

duidelijke specificatie en onderbouwing van de kostenposten is weergegeven; 

b. Een verklaring dat de Organisatie geen Organisatie in moeilijkheden is, ondertekend door een 

daarvoor gemachtigde persoon. 

c. Een verklaring waarin de Organisatie aangeeft of, en zo ja hoeveel staatssteun zij reeds heeft 

ontvangen. 

3. DEO beslist op volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat wanneer de Aanvrager in de 

gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling is ontvangen als datum van 

ontvangst geldt. 

4. Voor zover door verstrekking van leningen voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het 

plafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door 

middel van loting. 

5. In afwijking van de artikelen 5 van het IR, hanteert DEO voor Energieleningen een vereenvoudigde 

aanvraagprocedure: 

a. het businessplan/de financieringsaanvraag kan een offerte van een installateur, aannemer en/of 

leverancier zijn; 

b. de aanvraag wordt getoetst op de criteria in artikel 6 van deze Regeling; 

c. de aanvraag wordt getoetst op financiële haalbaarheid; 

d. bij een positieve beoordeling van de aanvraag, stuurt DEO twee financieringsovereenkomsten toe 

aan de Aanvrager. Hiervan dient hij één exemplaar getekend te retourneren. 

6. Uitbetaling vindt plaats op basis van ingediende facturen met dien verstande dat de laatste 25% van de 

Lening wordt uitbetaald op het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond en de eindfactuur is 

ontvangen. 

 



Artikel 6 : Criteria 

Een aanvraag moet voldoen aan de volgende criteria: 

1. De aanvraag dient betrekking te hebben op een Activiteit. 

2. De Kosteneffectiviteit van de Activiteit wijkt niet meer dan 50% af van andere gangbare en vergelijkbare 

situaties. 

3. De Activiteit zal worden uitgevoerd door of in opdracht van de Aanvrager en blijft na realisatie eigendom 

van Aanvrager. 

4. De kredietwaardigheid van de Aanvrager kan getoetst worden en dient in dat geval naar oordeel van DEO 

voldoende te zijn. 

 

Artikel 7 : In aanmerking komende kosten 

1. Ten aanzien van de kosten, waarvoor een Lening vertrekt kan worden, komen slechts in aanmerking de in 

redelijkheid te maken investeringen en kosten voor de Activiteit, inclusief eventuele arbeidskosten. 

2. Voor de lening komen in ieder geval niet in aanmerking:  

a. de kosten waartoe al verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de aanvraag. 

b. de kosten voor zover deze door de Aanvrager kunnen worden teruggevorderd. 

 

Artikel 8 : Bepalingen omtrent de lening 

1. De Lening bedraagt ten hoogste 75% van de kosten als bedoeld in artikel 7 eerste lid, met een maximum 

van € 50.000,-- en een minimum van € 5.000,-- per Aanvrager. 

2. De Lening betreft een annuïtaire lening met maandelijkse aflossing op basis van een automatische incasso. 

3. Het rentetarief is afhankelijk van de looptijd en bestaat uit het Basistarief op het moment van toekenning 

van de Lening en een Rentekorting: 

� Looptijd 5 jaar: 5-jaars Basistarief minus Rentekorting. 

� Looptijd 10 jaar: 10-jaars Basistarief minus Rentekorting 

� Looptijd 15 jaar: 15-jaars Basistarief minus Rentekorting. 

4. Het rentetarief zal nooit lager zijn dan het Minimale Rentetarief 

5. Het actuele rentetarieven worden gepubliceerd op de website www.energieleningdrenthe.nl. 

6. DEO stelt de Rentekorting en de Minimaal Rentetarief vast en behoudt zich het recht voor om deze 

tussentijds aan te passen. 

7. Wijzigingen van Rentekorting en/of Minimaal Rentetarief zijn niet van toepassing op reeds afgesloten 

leningen. 

 

Artikel 9 : Bepalingen voor Maatschappelijke organisaties 

1. DEO kan voor Maatschappelijke organisaties meer dan 75% van de kosten als bedoeld in artikel 7, eerste 

lid, financieren indien DEO hiertoe een bijdrage krijgt van een gemeente. De bijdrage van eigen middelen 

van DEO kan in dergelijke situaties niet meer dan 75% bedragen. 

7. DEO kan Maatschappelijke organisaties een extra Rentekorting geven indien DEO hiertoe een subsidie 

ontvangt van een gemeente. De subsidie zal in een dergelijke situatie gelijk moeten zijn aan de 

Rentederving. Het rentetarief van een Lening voor Maatschappelijke organisatie bedraagt minimaal 0,5%. 

 



Artikel 10: Weigeringsgronden 

1. De Lening kan in ieder geval worden geweigerd indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat 

(maar daartoe niet beperkt): 

a. de Activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden; 

b. de aanvraag niet voldoet aan de criteria als gesteld in artikel 6 van deze Regeling; 

c. het plafond voor een Lening als genoemd in artikel 4 is overschreden; 

d. de Aanvrager niet zal voldoen aan de verplichtingen uit de financieringsovereenkomst;  

e. het waarschijnlijk is dat de Aanvrager niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal 

afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor 

zover deze voor de vaststelling van de lening van belang zijn. 

2. De Lening kan voorts in ieder geval worden geweigerd indien: 

a. de Aanvrager in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de 

verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beoordeling van de aanvraag zou hebben geleid; 

b. de Aanvrager niet heeft verklaard geen onderneming in moeilijkheden te zijn; 

c. de Aanvrager geen Organisatie is. 

d. de Aanvrager naar oordeel van DEO niet voldoende kredietwaardig is. 

 

Artikel 11: Verplichtingen aanvrager 

1. Indien de lening aan de aanvrager is verstrekt, dient deze ten minste vijf jaar na afgifte van de 

financieringsovereenkomst haar administratie ten aanzien van de aanvraag te bewaren en toegankelijk te 

houden of zoveel langer als de financiering loopt. 

2. De Aanvrager dient de technologie binnen 6 maanden, na ondertekening van de 

financieringsovereenkomst, geïmplementeerd te hebben. 

3. Door ondertekening van de financieringsaanvraag, stemt de Aanvrager ermee in dat DEO over de 

technologie en de toepassing ervan extern kan communiceren, waarbij de aanvrager anoniem blijft.  

4. De Aanvrager is verplicht alle wijzigingen in het project, ten opzichte van de aanvraag waarop de 

financieringsovereenkomst is gebaseerd, schriftelijk door te geven aan de fondsmanager van DEO. 

 

Artikel 12: Toezicht 

1. Ten behoeve van het toezicht op de uitvoering van deze Regeling kunnen operationele toezichthouders 

worden aangewezen.  

2. De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van de 

voorwaarden uit de financieringsovereenkomst. 

3. De Aanvrager dient de toezichthouder alle informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitvoering 

van zijn functie en indien gewenst toegang te verlenen tot het Project.  

 

Artikel 13: Toepassing Regeling 

Deze regeling kan lokaal onder een andere naam worden toegepast.  

 

Artikel 14: Afkondiging en inwerkingtreding  

1. Deze Regeling wordt aangehaald als Regeling Energielening Drenthe. 

2. Deze Regeling treedt in werking na het daartoe te nemen besluit van het Bestuur van DEO. 

 

 

 

Vastgesteld bij het besluit van het Bestuur van de Stichting Drentse Energie Organisatie d.d. @@. 

 



Renteblad Energielening Drenthe 2018

Ingangsdatum @@

Referenties Regeling Energielening Drenthe

Basistarief https://www.svn.nl/rentetarieven

Rentekorting

Looptijd Korting basispunten

5 jaar 200

10 jaar 150

15 jaar 100

Minimaal rentetarief

Looptijd Rentetarief

5 jaar 1,00%

10 jaar 1,00%

15 jaar 1,50%

Voor akkoord

Voorzitter Bestuur

Datum @@
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

 
De provincie Drenthe heeft het initiatief genomen tot de oprichting van de Stichting Drentse 
Energie Organisatie (hierna DEO) met als doel een bijdrage te leveren aan het versnellen van 
de energietransitie onder bedrijven, georganiseerde initiatieven en instellingen. DEO draagt bij 
aan de realisatie van deze doelstellingen door projecten en ondernemingen financieel te 
ondersteunen via leningen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden ontvangt DEO 
diverse subsidie van de provincie Drenthe.  
 
In dit financieringsstatuut worden de kaders aangegeven waarbinnen DEO de financiële 
vermogenswaarden, financiële geldstromen, financiële posities en de hieraan verbonden 
risico’s kan besturen en beheersen. Hoewel door de provincie opgericht, is de stichting DEO 
geen openbaar lichaam en valt als zodanig niet onder de Wet Fido en aanverwante 
regelgeving zoals de Ruddo. Desalniettemin wordt bij de kaderstelling zoveel mogelijk 
aangesloten bij hetgeen de Wet Fido voorschrijft. 
 
 
1.2 Missie en doelstelling treasurybeleid 

 
Het treasurybeleid is gericht op het minimaliseren van financiële risico’s en binnen de 
geldende kaders een zo optimaal mogelijk rendement behalen.  
 
Het treasurybeleid heeft de volgende doelstellingen: 

 

• Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde financiële middelen; 

• Het minimaliseren van financiële risico’s zoals liquiditeit-, krediet-, rente- en 
solvabiliteitsrisico; 

• Het verkrijgen en handhaven van toegang tot de vermogensmarkten tegen de 
scherpst mogelijke condities; 

• Het opzetten en onderhouden van een goede en efficiënte financiële infrastructuur; 

• Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren 
van de geldstromen en financiële posities; 

• Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van het statuut (waarbij de 
kaders van de Wet Fido een richtlijn vormen) 

 
Het treasurybeleid wordt uitgevoerd conform de in de Wet Fido verankerde randvoorwaarden: 

• Niet speculeren; 

• Geen handel in vorderingen met uitzondering van obligaties; 

• Geen ‘near-banking’. Dit houdt in geen opnames van geldleningen om deze 
vervolgens te beleggen met als doel het genereren van inkomsten. 
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2 VOORBEREIDING, VASTSTELLING EN UITVOERING BELEID 

Het Bestuur van DEO bepaalt, met inachtneming van de subsidievoorwaarden van de 
provincie Drenthe, de kaders van het treasurybeleid door vaststelling en wijziging van het 
onderhavige statuut alsmede door vaststelling van de planning en control documenten. 
 
  
2.1 Planning & Control cyclus 

 
DEO gebruikt de planning en controlcyclus voor het afleggen van verantwoording over haar 
gevoerde treasurybeleid.   
 
Doel van de treasuryonderdelen in de planning en controldocumenten is enerzijds het 
vaststellen van de beleidskaders, zodat financiële en interne risico’s beheerst worden. 
Anderzijds moet het management van DEO betrouwbare, dat wil zeggen juiste, tijdige en 
volledige, evenals relevante informatie aan het bestuur verstrekken. Hiermee wordt 
verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en wordt het bestuur in staat gesteld om 
toezicht te houden (controlerende taak) op de resultaten van het treasurybeleid. Middels deze 
cyclus kan het bestuur het beleid sturen en bijstellen. 
 
In de jaarstukken die in het voorjaar verschijnen, wordt verantwoording afgelegd over het 
gevoerde treasurybeleid van het voorgaande jaar. Deze realisatie wordt getoetst aan het 
onderhavige statuut.  
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3 UITVOERING VAN DE TREASURYFUNCTIE 

Bij de uitvoering van de treasuryfunctie wordt rekening gehouden met het gestelde in door de 
Rijksoverheid vastgelegde wet- en regelgeving (Wet Fido, ministeriële regelingen zoals de 
Ruddo).  
 
 
3.1 Het innen van liquide middelen 

 
3.1.1 Het innen van Provinciale subsidiegelden 

 
Voor het uitvoeren van haar werkzaamheden ontvangt DEO de volgende subsidie van de 
provincie Drenthe: 
 
� € 39,2 miljoen subsidie in de vorm van een lening voor de exploitatie van DEO en het 

financieren van projecten 
 
Uitgangspunten met betrekking tot het uitkeren van de subsidies: 
� € 29,2 miljoen is reeds uitgekeerd aan DEO in de vorm van een prestatiesubsidie. Deze 

wordt samen met de nog te ontvangen € 10 miljoen omgezet in een subsidie in de vorm 
van een lening. 

� De exploitatie van DEO wordt in de regel gedekt uit de rente-inkomsten van de door DEO 
uitgezette leningen. In voorkomende gevallen kan een tekort in de exploitatie worden 
aangevuld met middelen uit de subsidie in de vorm van een lening.  

� De nog te ontvangen subsidie in de vorm van een lening van € 10 miljoen voor het 
verstrekken van financiering aan projecten worden door de provincie uitgekeerd op basis 
van bevoorschottingsaanvragen door DEO. Daarmee blijft het beheer van dit deel van het 
fondsvermogen tot aan eerste uitzetting van de middelen in handen van de provincie 
Drenthe, waarmee zij binnen de kaders van het Verplicht Schatkistbankieren (Wet Fido) 
blijft. 

 
3.1.2 Het innen van rente- en aflossingsgelden 

 
Uitgezet fondsvermogen vloeit terug naar DEO in de vorm van rente- en aflossingsgelden. 
Deze blijven in beheer van DEO en worden niet tussentijds afgestort naar de provincie:  

• Aflossingsgelden worden zo snel mogelijk opnieuw ingezet ten behoeve van de 
financiering van nieuwe projecten 

• Voor zover nodig worden de rentegelden ingezet om de exploitatiekosten te dekken. De 
resterende rentegelden blijven beschikbaar als fondsvermogen.  

 
3.2 Het uitzetten van liquide middelen bij financië le ondernemingen 

Nog niet bestede middelen en geïncasseerde rente-en aflossingsgelden, worden tijdelijk 
uitgezet bij financiële ondernemingen (conform voorwaarden van de Wet Fido). 
Randvoorwaarden worden hieronder beschreven. 
 
3.2.1 Geld- en kapitaalmarkttransacties 

Het uitzetten van gelden op de geld- en kapitaalmarkt geschiedt op basis van: 
� De liquiditeitsprognose; 
� De rentevisie; 
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� Analyse van de portefeuille; 
� Het renterisico. 
 
Bij het uitvoeren van geld- en kapitaalmarkttransacties geldt: 
� Om de marktconformiteit van uitzettingen te waarborgen, voor te betalen rentepercentages 

en provisies, heeft DEO bij oprichting in samenwerking met de provincie Drenthe 3 prijzen 
opgevraagd. Hiermee heeft DEO een goed beeld gekregen van de marktconforme 
tarieven en voorwaarden op de financiële markt en kon op basis daarvan een afgewogen 
keuze worden gemaakt.  

� Het voeren van een actief risicobeheer (voor beschrijving zie 3.3). 
� De korte termijn risico’s worden begrensd door de kasgeldlimiet, conform de norm in de 

Wet Fido; 
� De lange termijn risico’s worden begrensd door de renterisiconorm conform de norm in de 

Wet Fido; 
 
 
3.3 Risicobeheer 

Risicobeheer is een belangrijk onderdeel binnen de treasuryfunctie. Onder risicobeheer wordt 
verstaan inzicht krijgen in de omvang van het risico, de gevolgen van dat risico afwegen en 
indien nodig beheersmaatregelen treffen. Uitzettingen uit hoofde van financiering dienen een 
prudent karakter te hebben. Onder prudent wordt verstaan behoedzaam en voorzichtig. 
 
3.3.1 Liquiditeitsrisico 

Het interne liquiditeitsrisico bestaat uit opportuniteitskosten als gevolg van onverwachte 
wijzigingen in de liquiditeitsprognose en meerjarenplanning. Hierdoor hadden gelden achteraf 
voor een langere periode tegen een hogere rente uitgezet kunnen worden of had minder geld 
uitgezet moeten worden of voor een kortere periode. Het beheersen van het liquiditeitsrisico 
heeft hoge prioriteit bij het beheer van de liquide middelen. DEO wil tijdig voldoen aan haar 
betalingsverplichtingen. 
 
Richtlijnen:  
� Ter beperking van het interne liquiditeitsrisico worden betalingen en ontvangsten boven de 

€ 50.000 zo vroeg mogelijk in kaart gebracht; 
� De fondsmanager dient een liquiditeitsprognose op te stellen, te bewaken en actueel te 

houden;  
 
3.3.2 Kredietrisico 

Het kredietrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat een tegenpartij, waarbij uitzettingen 
uitstaan, failliet gaat waardoor de hoofdsom verloren gaat. 
 
Richtlijnen en regelgeving: 
� Het uitzetten van liquide middelen vindt uitsluitend plaats bij financiële ondernemingen die 

gevestigd zijn in een Nederland en die ten minste beschikt over een AA rating afgegeven 
door minimaal twee van de erkende ratingbureaus (Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch); 

� Het uitzetten van liquide middelen vindt uitsluitend plaats bij financiële ondernemingen of 
de door hen uitgegeven waardepapieren met minimaal AA minus rating voor een periode 
langer dan 3 maanden en een A rating voor een periode korter dan 3 maanden afgegeven 
door minimaal twee van de erkende ratingbureaus. Voor een definitie van deze ratings 
wordt verwezen naar bijlage 3; 
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� Indien de rating van een geldnemer daalt beneden de gestelde kredietwaardigheideisen 
zal onderzocht moeten worden op welke termijn de afgesloten overeenkomst kan worden 
beëindigd en tegen welke kosten, bijvoorbeeld een boete. Er zal een afweging door het 
Bestuur van DEO worden gemaakt van het risico dat men loopt qua tegenpartij en de 
kosten; 

� Om kredietrisico’s te spreiden wordt maximaal 65% van de middelen uitgezet bij één 
individuele tegenpartij. 
 
 

3.3.3 Renterisico 

Renterisico wordt gedefinieerd als het gevaar van ongewenste veranderingen van (financiële) 
resultaten van DEO als gevolg van rentefluctuaties. Omdat renteontwikkelingen niet geheel 
voorspelbaar zijn, kunnen renterisico’s nooit volledig worden uitgesloten. Om de renterisico's 
te kunnen beheersen en reduceren tot aanvaardbare proporties worden de volgende richtlijnen 
en technieken toegepast. 
 
� Bij het uitzetten van gelden wordt gestreefd naar een stabiel rentebatenniveau. Tevens 

wordt gestreefd naar een zodanige samenstelling van de financiële portefeuille dat met 
zekere regelmaat uitzettingen vervallen. Deze vervallende gelden kunnen dan voor 
heruitzettingen of investeringen worden gebruikt; 

� Afstemming op de liquiditeitsprognose beoogt bedragen slechts uit te zetten gedurende de 
periode dat zij daadwerkelijk beschikbaar zijn. Nieuwe uitzettingen worden afgestemd op 
de bestaande financiële positie en de liquiditeitsprognose. 

 
Ter optimalisering van rentebaten worden de volgende maatregelen genomen: 
� De looptijd en de rentevastheid van de nieuwe uitzettingen worden afgestemd op de 

actuele rentestand: bij een hoge rentestand is het aantrekkelijk de looptijd van de uitzetting 
en de periode van de rentevastheid zo lang mogelijk te houden; bij een lage rentestand 
zijn uitzettingen met een korte looptijd en/of met een korte periode van rentefixatie 
aantrekkelijk; 

� Bij een verwachte rentestijging wordt voor een korte termijn uitzetting gekozen, omdat 
deze op de vervaldatum immers herbelegd kan worden tegen een hogere rente; 

� Bij een verwachte rentedaling wordt voor een lange termijn uitzetting gekozen, omdat deze 
op de vervaldatum immers herbelegd moet worden tegen een lagere rente; 

 
 

3.3.4 Koersrisico 

Het koersrisico is het risico dat de uitzettingen in waarde verminderen door ongunstige koers- 
c.q. renteontwikkelingen. Koersrisico’s worden bij voorkeur vermeden. 
 
Richtlijnen: 

� Uitzettingen vinden alleen plaats in producten waarvan de hoofdsom aan het einde 
van de looptijd gegarandeerd is;  

� Uitzettingen vinden alleen plaats in vastrentende waarden. 
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3.3.5 Valutarisicobeheer 

Valutarisico’s worden uitgesloten door alleen transacties aan te gaan dan wel garanties te 
verlenen in euro valuta.  

 
 
3.4 Cashmanagement (geldstromenbeheer) 

Het geldstromenbeheer omvat al die activiteiten die nodig zijn voor een efficiënt 
betalingsverkeer om liquiditeiten over te boeken, zowel binnen DEO zelf als tussen DEO en 
derden (betalingsverkeer). Hiermee wordt voorkomen dat DEO gelden aan moet trekken (c.q. 
middelen aan haar uitzettingenportefeuille moet onttrekken) om de betreffende betaling te 
financieren.  
 
Doelstellingen: 

• Het liquiditeitsgebruik beperken door de geldstromen op elkaar en op de 
liquiditeitsprognose af te stemmen. Het uitgangspunt is dat de liquiditeitspositie toereikend 
is, zodat verplichtingen tijdig worden nagekomen; 

• Het zorgdragen voor voldoende dagelijks opvraagbare liquiditeiten (op basis van de 
liquiditeitsprognose) om te garanderen dat korte termijn verplichtingen nagekomen 
worden; 

• Het minimaliseren van de externe kosten (valutadagen, te betalen provisie, kosten voor 
betalingsverkeer en datacommunicatiekosten) van het verwerken van de geldstromen; 

• Het minimaliseren van de interne handelingskosten van het verwerken van de 
geldstromen.  

 
Richtlijnen: 

• De in- en uitgaande geldstromen worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd; 

• Bij het uitvoeren van het betalingsverkeer wordt gekozen voor de veiligste en meest 
betrouwbare instrumenten, welke daarbinnen tevens zo goedkoop en efficiënt mogelijk 
dienen te zijn; 

• Het betalingsverkeer wordt voor zover mogelijk geconcentreerd bij één bank, bij voorkeur 
de huisbankier, om kosten laag te houden. 

 
 
3.5 Relatiebeheer 

Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële ondernemingen waarmee in 
het kader van de uitvoering van het treasurybeleid contacten worden onderhouden.  
 
Doelstellingen: 

• Het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities op producten en diensten 
geleverd door vermogenverschaffers, institutionele beleggers, banken, makelaars, etc.; 

• Het zorgdragen voor een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële 
diensten tegen vooraf overeengekomen condities. 
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4 INTERNE ORGANISATIE 

4.1 Taakverdeling en functiescheiding 

Om de uitgangspunten van risicobeheersing en optimalisatie van het resultaat te realiseren, 
zijn rekening houdend met de gewenste functiescheiding aan de diverse functionarissen 
verantwoordelijk- en bevoegdheden (zie bijlage 1) toegekend. 
 
De uitvoering van de treasuryactiviteiten kent een duidelijke functiescheiding tussen de 
controlerende/toezichthoudende taak en de uitvoerende taak. 
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Bijlagen 

Bijlage I: Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

  

Organisatieonderdeel Verantwoordelijkheden 

Bestuur DEO • Toezicht houden op het treasurybeleid; 

• Evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het 
treasurybeleid. 

• Monitoren van de behaalde resultaten op basis van de 
jaarstukken 
 

Fondsmanager DEO • Uitvoeren van het treasurybeleid; 

• Rapporteren via de Planning en Control cyclus aan het Bestuur 
over de uitvoering van het treasurybeleid (verantwoording 
afleggen aan het Bestuur).  

• Beheren van de dagelijkse saldi- en liquiditeitsposities; 

• Beheren van de geldstromen; 

• Onderhouden van contacten met banken, makelaars en 
overige financiële ondernemingen; 

• Schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties waarbij de 
aansluiting met de financiële administratie is gegarandeerd; 

• Volgen van marktontwikkelingen. 
 

Organisatieonderdeel Bevoegdheden 

Bestuur DEO 
 

• Vaststellen van het financieringsstatuut waarin kaders worden 
gesteld voor de uitvoering van de treasuryfunctie; 

• Vaststellen jaarstukken; 

• Toewijzing ondermandaat aan fondsmanager voor uitzettingen 
tot € 5 miljoen per dag met een maximum looptijd van 1 jaar. 

•  
Fondsmanager • Uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde 

treasurywerkzaamheden; 

• Uitvoeren liquiditeitsprognose; 
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Bijlage II: Begrippenkader 

 
 

Deposito’s   Rekening waarbij het aan de bank toevertrouwde geld pas na 
afloop van een afgesproken termijn weer ter vrije beschikking 
komt. 

Financiële onderneming   Ondernemingen die kredietinstelling mogen uitoefenen, die 
beleggingsdiensten mogen verlenen, die 
beleggingsinstellingen mogen beheren of rechten van 
deelneming beleggingsmaatschappijen mogen aanbieden of 
die het bedrijf van verzekeraar mogen uitoefenen. 

Geldmarkt  De geldmarkt is de handel in leningen met een rentetypische 
looptijd van één dag tot één jaar. De ECB (Europese Centrale 
Bank) is degene die het geld in omloop op de geldmarkt 
beheert en het monetaire beleid beïnvloedt door haar 
tarievenbeleid. Deposito’s worden op de geldmarkt 
verhandeld. 

Geldstromenbeheer   Alle activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren 
zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en 
derden (betalingsverkeer).   

Kapitaalmarkt   De kapitaalmarkt is de markt in leningen met een 
rentetypische looptijd vanaf één jaar. De prijzen op de 
kapitaalmarkt ontstaan door vraag en aanbod. Bekende 
voorbeelden zijn aandelen of obligaties. 

Kasgeldlimiet   Een bedrag op basis van de Wet Fido ter grootte van een 
percentage van het totaal van de jaarbegroting van DEO bij 
aanvang van het jaar. 

Koersrisico   Risico dat gelopen wordt bij bijvoorbeeld aandelen, obligaties 
en onderhandse leningen wanneer bij verkoop van deze 
producten blijkt dat de marktwaarde minder is dan de 
aankoopwaarde. 

Liquiditeitsprognose   Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten 
en uitgaven ingedeeld naar aard en tijdseenheid. 

Liquiditeitsrisico   De risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsprognose 
en meerjaren investeringsplanning waardoor financiële 
resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen.  

Medium Term Note   Een verhandelbare schuldbekentenis aan toonder, met een 
minimum looptijd van twee jaar. 

Rating   Taxatie van de kredietwaardigheid van een financiële 
onderneming, bepaald door een ratingbureau 

Renterisico  Het gevaar van ongewenste veranderingen van de 
(financiële) resultaten van DEO door rentewijzigingen. 

Renterisiconorm   Een bij de aanvang van enig jaar op basis van de Wet Fido 
gefixeerd percentage van het totaal van de vaste schuld van 
DEO dat bij de realisatie niet mag worden overschreden.  
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Rentetypische looptijd   Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, 
waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening 
sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet 
beïnvloedbare, constante rentevergoeding. 

Rentevisie   Toekomstverwachting over de renteontwikkeling. 

Solvabiliteit  De mate waarin een organisatie op lange termijn aan zijn 
financiële verplichtingen kan voldoen. 

Spaarrekening   Rekening waarop geld dat niet direct nodig is weggezet kan 
worden tegen een hogere rente dan op rekening-courant. De 
hoogte van de rente kan afhangen van het minimum bedrag 
dat op de rekening moet staan en het maximum bedrag dat er 
op kan staan. 

Tegenpartij  De financiële onderneming waarmee een transactie wordt 
gesloten. 

Treasuryfunctie   De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op 
het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en 
het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de 
financiële stromen, de financiële posities en de hieraan 
verbonden risico’s. 

Uitzetting   Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen 
vooraf overeengekomen condities en bedingen. Elke 
uitzetting is uniek op basis van looptijd, rente en omvang. 
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Bijlage III: Ratings 

 
De kredietwaardigheid van een (financiële) onderneming speelt een belangrijke rol in de prijs 
die de (financiële onderneming) moet betalen voor het aantrekken van vreemd vermogen 
(bijvoorbeeld obligaties) en bij het afsluiten van derivatencontracten. Een mindere 
kredietwaardigheid betekent een hogere prijs (rentevergoeding). 
 
In principe is een credit rating een inschatting van de kans op een eventuele wanbetaling bij 
toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier (obligaties, Medium Term Notes, 
Commercial Paper enz.).  
Ratings worden toegekend op aanvraag door de onderneming. De rating agency stelt daarop 
een comité samen (bestaande uit specialisten), dat de rating zal gaan bepalen. Dit onderzoek 
duurt drie tot zes maanden, in welke periode de aanvrager tevens gedurende enkele dagen 
door het comité wordt bezocht. Door interviews en presentaties met het topmanagement wordt 
een beeld van de organisatie verkregen. De uiteindelijke rating is dan ook gebaseerd op meer 
informatie dan hetgeen publiekelijk bekend is. Na bekendmaking van de rating zal de rating 
agency blijvend contacten onderhouden met de onderneming en deze één of twee keer per 
jaar bezoeken teneinde zich op de hoogte te houden van alle relevante ontwikkelingen. 
Daarnaast publiceren ratingbureaus landenratings. De landenrating meet de relatieve 
kredietwaardigheid van ondernemingen die in het land gevestigd zijn. 
 
Enkele bekende rating-agency's zijn Standard & Poors (S&P), Moody's en Fitch. 
 
Overzicht lange termijn (>1 jaar) ratings: 
Moody’s  S&P Fitch kwalificatie kredietwaardigheid 
Aaa AAA AAA Extreem kredietwaardig. 
Aa AA AA Zeer kredietwaardig. De veiligheidsmarges zijn echter niet zo hoog 

als bij de AAA-categorie. 
A A A Zeer kredietwaardig. Er zijn echter factoren aanwezig waardoor 

afbetaling in de toekomst enig gevaar loopt. 
Baa BBB BBB Kredietwaardig, maar gevoelig voor slechte economische tijding. 
Ba BB BB Speculatief, matige bescherming van afbetaling aanwezig. 

B B B Heeft momenteel capaciteit voor rente en aflossing, maar is 
gevoelig voor faillissement. 

Caa CCC CCC Enige bescherming voor investeerders is aanwezig, maar grote 
risico's onzekerheid aanwezig. 

Ca CC CC Zeer speculatief, meestal achtergestelde schuld aanwezig. 
C C C Rentebetalingen zijn reeds gestopt. 
n.v.t. D D Failliet 

 
 
 
N.b. de - en + ratings (bijv. AA-) geven aan dat de rating naar beneden (-) of naar boven ( + ) 
neigt. 
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Assen, 19 februari 2018  
Ons kenmerk:        
Behandeld door de heer J.W. van der Veer (0592) 36 59 54 
Uw kenmerk:  DEO201820       
Onderwerp: herziening subsidie Drents Energie Organisatie, zaaknummer 201801216  
 
 
Geachte heer Hoek, 
 
Op 28 maart 2018 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor een kredietsubsidie voor 
de exploitatie en het fondsvermogen van Stichting Drentse Energie Organisatie 
(DEO). Uw aanvraag is ingeboekt onder zaaknummer 201801216.  
 
Met onze beschikkingen van 23 december 2011 (kenmerk 201102298-003003488), 
23 december 2011 (kenmerk 201102298-003003499) en 20 december 2012 (kenmerk 
51/201201164-0349409) hebben wij u voor cumulatief € 29.200.000 subsidies 
verstrekt voor de exploitatie en het fondsvermogen van de Stichting Drentse Energie 
Organisatie. Deze subsidies zijn verstrekt in de vorm van een geldbedrag. De 
voorwaarden en verplichtingen ten aanzien van deze beschikkingen zijn gesteld in het 
schrijven van 4 april 2013 (kenmerk 14/3.15/2013001588).  
 
Uw aanvraag van 28 maart 2018 heeft zowel betrekking op omzetting van de 
subsidievorm van de reeds verstrekte subsidies naar een kredietsubsidie, alsmede 
uitbreiding van het fondsvermogen. Hiermee samenhangend verzoekt u tevens de 
looptijd van de subsidie te verlengen naar 31 december 2025.  
 
Besluiten 
Overwegende dat uw activiteiten een bijdrage leveren aan de Drentse 
energiedoelstellingen en de voorgestelde aanpassingen in de subsidie bijdragen aan 
uniformiteit en eenduidigheid in de subsidierelatie hebben wij het volgende besloten:  

1. De subsidievorm van de eerder aan u verleende subsidies -zoals besloten in 
de beschikkingen d.d. 23 december 2011 (kenmerk 201102298-003003488) 
d.d. 23 december 2011 (kenmerk 201102298-003003499), d.d. 20 december 
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2012 (kenmerk 51/201201164-0349409) en d.d. 4 april 2013 (kenmerk 
14/3.15/20130015) te wijzigen naar een kredietsubsidie 

2. De looptijd van de activiteiten waarvoor aan u subsidies zijn verleend, te 
verlengen tot en met 31 december 2025 

3. U een aanvullende subsidie te verlenen van maximaal € 10.000.000,00 in de 
vorm van een kredietsubsidie voor de periode tot en met 31 december 2025 

4. De verplichtingen en voorwaarden zoals gesteld aan de eerder aan u 
verleende subsidies (in beschikking 14/3.15/20130015, d.d. 4 april 2013) te 
laten vervallen en te vervangen door de verplichtingen en voorwaarden zoals 
gesteld in onderhavige beschikking 

 
Voorschot 
Aan u zijn reeds voorschotten verstrekt van cumulatief € 29.200.000,00. Een verzoek 
tot uitbetaling van een volgend voorschot kunt u in beginsel alleen jaarlijks indienen in 
samenhang met een activiteitenplan en een jaarbegroting. Uit het activiteitenplan en 
de jaarbegroting moet uw behoefte blijken voor het ontvangen van een volgend 
voorschot.  
 
Opschortende voorwaarden  
Ten aanzien van de besluiten in deze beschikking gelden de volgende opschortende 
voorwaarden: 

1. U werkt als subsidieontvanger mee aan de totstandkoming van een 
leningsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 4:36 jo 4:33, aanhef en 
onderdeel a, Awb. De overeenkomst maakt onderdeel uit van deze 
beschikking en is als bijlage in tweevoud bijgevoegd. U dient één exemplaar 
ondertekend aan ons te retourneren op uiterlijk 1 mei 2018 

2. U formaliseert de aanpassingen in de statuten van uw stichting conform de 
aanpassingen zoals voorgesteld in de concept-statuten welke deel uitmaken 
van uw subsidieaanvraag. De definitief aangepaste statuten dient u terstond 
aan ons te overleggen 

3. U formaliseert tevens de overige documenten die in conceptvorm deel 
uitmaken van uw aanvraag. De definitieve documenten dient u terstond aan 
ons te overleggen.    

 
 
Prestaties 
DEO verricht in de jaren 2012-2025 de activiteiten zoals vastgelegd in de 
beleidsplannen 2012-2015, 2017-2020 en 2021-2025 en de - nog op te stellen - 
jaarlijkse activiteitenplannen met inachtneming van de volgende voorwaarden en 
verplichtingen. 
 
Deze subsidie is bedoeld om de doelen van de stichting zoals beschreven in de 
Statuten te behalen door middel van het verstrekken van leningen aan derden. 
 
Verplichtingen 
Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende verplichtingen: 
 
Activiteiten DEO 
• U verstrekt leningen met in achtneming van de volgende stukken welke deel 

uitmaken van uw aanvraag, zijnde: 
a. Statuten van de Stichting DEO 
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b. Investeringsreglement inclusief bijlagen 
i. Richtlijnen Financiële Voorwaarden 
ii. Intern Procedure Handboek 

c. Beleidsplan DEO 2017-2020 
d. Financieringsstatuut 
e. Jaarplan DEO 2018 

• U kunt tot uiterlijk 31 december 2025 verplichtingen aangaan voor het verstrekken 
van leningen; 

 
Zeggenschap  
• Complementair aan hetgeen in de statuten van uw stichting is bepaald met 

betrekking tot onze zeggenschap ten opzichte van uw organisatie, bepalen wij het 
volgende:   

o eventuele wijzigingen van de hierboven genoemde documenten a. t/m d. 
(exclusief bijlage i. van b.) dienen ter instemming aan ons worden 
voorgelegd 

o over eventuele wijzigingen in het hierboven genoemde document e. en 
bijlage i. van b. dienen wij terstond te worden geïnformeerd 

• Uw statuten onderscheiden ‘bijzondere besluiten’ die ter instemming aan ons 
dienen te worden voorgelegd; onder deze bijzondere besluiten verstaan wij:   

o besluiten ten aanzien van strategische doelstellingen van DEO 
o besluiten die raakvlak hebben politiek-bestuurlijke gevoelige 

beleidsdossiers 
o besluiten die raakvlak hebben met een (potentieel) provinciaal onderzoek 

op grond van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur (Wet Bibob)   

• In 2020 stelt u het Beleidsplan 2021-2025 op die u aan ons ter instemming dient 
voor te leggen 

  
Activiteitenplan en begroting 
• U dient jaarlijks vóór 15 november een activiteitenplan met jaarbegroting, 

marktanalyse en (indien van toepassing) een verzoek tot uitbetaling voorschot in 
o het activiteitenplan biedt in ieder geval inzicht in: 

 uitwerking van het vastgestelde beleidsplan 
 de projectenportfolio met een keuzeverantwoording 
 het gevolgde risicobeleid ter afdekking van financiële risico’s; 
 koerswijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar, inclusief 

verantwoording 
 de verwachte bijdrage per project aan het provinciale energie- en 

klimaatbeleid 
 activiteiten die worden uitgevoerd om actief kennis te delen. 

o de marktanalyse biedt inzicht in de toegevoegde waarde van uw 
organisatie ten opzichte van marktpartijen en ontwikkelingen in het 
beleidsdomein 

 
 
Monitoring- en rapportage waardeontwikkeling verleend subsidiebedrag  
• Teneinde de waardeontwikkeling van de verleende kredietsubsidie adequaat te 

kunnen monitoren, dient u alle informatie die van invloed is op de waarde van 
kredietsubsidie aan ons te verstrekken. Hiertoe bent u in ieder geval verplicht om:  
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o ons per ommegaande actief te informeren in het geval er substantiële 
risico’s optreden die van invloed zijn op de waarde van de verleende 
kredietsubsidie 

o in het kader van het opstellen van onze jaarrekening overlegt u jaarlijks 
vóór 15 januari:  

 een overzicht van de totale leningenportefeuille 
 de omvang van het bedrag dat met de leningen gemoeid is 
 de waarde van de door ons verstrekte kredietsubsidie  
 de verwachtingen/ontwikkelingen op de waarde van de 

kredietsubsidie 
 de risico’s in het dan betreffende boekjaar die van invloed zijn op 

de waarde van de kredietsubsidie 
o te beschikken over een werkorganisatie die tijdig risico’s signaleert en 

passende maatregelen treft deze risico’s te beperken 
o in het accountantsverslag behorend bij uw jaarrekening in ieder geval een 

oordeel op te nemen over het volgende: 
 de waarde van de verstrekte leningen aan derde 
 de risico’s rondom de verstrekte leningen aan derden en de 

ontwikkeling daarvan 
 de vorming van de risicoreserve, de voorzieningen en de wijze 

waarop deze tot stand zijn gekomen 
o de accountant expliciet opdracht te geven tot het rapporteren zoals 

hiervoor bedoeld 
o ieder gewenst moment informatie aan ons te kunnen leveren ten aanzien 

van de actuele waarde van het verleende subsidiebedrag van € 
39.200.000,00 en de actuele risico’s die van invloed zijn op de 
(toekomstige) waarde ervan   

 
Jaarrapportage en -rekening 
• U overlegt jaarlijks vóór 15 mei de jaarrekening, het jaarverslag en de 

bijbehorende accountantsverklaring over het afgelopen boekjaar. Het jaarverslag/-
rekening biedt in ieder geval inzicht in: 

o het accountantsverslag zoals hierboven opgenomen onder paragraaf 
Monitoring- en rapportage waardeontwikkeling verleend subsidiebedrag 

o de mate van revolverendheid van het fondsvermogen  
o de apparaatskosten en de bekostiging daarvan vanuit het opgebouwd 

vermogen  
o de inkomsten (rente en aflossing) op de door u verstrekte leningen 
o de uitgevoerde projecten, inclusief de bijbehorende investeringen en 

aflossingstermijn 
o relevante gegevens met betrekking tot staatssteun 
o inhoudelijke en financiële koerswijzigingen 
o de getotaliseerde en individuele geleverde projectbijdragen aan de 

Drentse doelstellingen, waaronder CO2-emissiereductie (ton/jr) en de 
hoeveelheid opgewekte duurzame energie (Mj/jr) 

 
Bestuurlijk overleg 
• Alvorens u uw activiteitenplan, jaarbegroting en eventueel verzoek tot uitbetaling 

voorschot indient, wordt er een bestuurlijk overleg gehouden  
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Afwikkeling DEO 
• Wij treden uiterlijk 1 juni 2023 met u in overleg over onder meer de (wijze van) 

ontbinding van DEO en de vereffening van haar vermogen 
• Naar aanleiding van dit overleg nemen wij weldra een definitief standpunt in over 

de (wijze van) ontbinding van DEO en de vereffening van haar vermogen 
• Ons nader te bepalen standpunt zoals hierboven genoemd kan nadere eisen 

stellen aan de vaststelling zoals hieronder gesteld   
 
Vaststelling 
U dient na afronding van de activiteiten, maar uiterlijk 1 juli 2026 verzoek tot 
vaststelling van de subsidie in. Het verzoek tot vaststelling bevat in ieder geval een 
eindrapportage (waaruit de totale bijdrage van DEO blijkt aan Drentse doelstellingen), 
de jaarrekening, het jaarverslag en bijbehorende accountantsverklaring over het jaar 
2025. Daarnaast bevat het verzoek tot vaststelling het liquidatieplan. Het liquidatieplan 
bevat in ieder geval: 

o een overzicht van projecten (inclusief risicoprofiel per project) waarvoor 31 
december 2025 ten laste van het (revolverende) fonds bijdragen zijn verstrekt 
of gelden zijn verplicht; 

o een prognose over de gelden (inclusief schema van aflossing) die na 2025 
zullen terugvloeien naar DEO en de na 2025 vrijvallende verplichtingen ten 
laste van DEO; 

o een overzicht van de resterende subsidiegelden per 31 december 2025 die 
niet zijn uitgegeven en waarvoor geen verplichtingen meer zijn aangegaan; 

o een overzicht van alle overige rechten en plichten van DEO  
o een voorstel tot aflossing van de kredietsubsidie 

 
Zoals hierboven gesteld in de paragraaf Afwikkeling DEO kan het proces tot 
afwikkeling DEO ertoe leiden dat wij nadere eisen stellen aan de vaststelling van de 
subsidie waarmee bovenstaande eisen kunnen worden aangevuld dan wel (op 
onderdelen) gewijzigd.   
 
Juridisch kader 
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 

o de Algemene wet bestuursrecht 
o de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 

 
Staatssteun  
Uw stichting DEO heeft als doel om de financiële middelen van de provincie Drenthe 
door te geven. Al uw middelen zijn uitdrukkelijk bestemd om te worden uitgekeerd. 
Aangezien de DEO zelf geen financieel voordeel heeft is daarom geen sprake van 
staatssteun.  
 
Als het gaat om de het verstrekken van leningen door DEO naar begunstigden dient u 
dat te doen in lijn met de Europese staatssteunregels en conform de daaromtrent in 
het Investeringsreglement (en de daarin opgenomen bijlage Richtlijnen Financiële 
Voorwaarden) opgenomen procedures. Hierover zal de provincie Drenthe 
kennisgeven aan de Europese Commissie. Bij concrete investeringsverzoeken dient 
aan de hand van het Investeringsreglement en informatie van de aanvrager getoetst 
te worden of de projecten ‘staatssteunproof’ zijn.   
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Nadere informatie 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met J.W. van der Veer, 
telefoonnummer (0592) 36 5954. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris a.i. , voorzitter 
 
 
 
 
Bezwaar 
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van 
verzending ervan, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van 
gedeputeerde staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het 
besluit. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar 
http://www.provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften. 
 
 
 
 
 



OVEREENKOMST VAN GELDLENING EX ARTIKEL 4:36 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT 

TUSSEN 

DE PROVINCIE DRENTHE 
ALS KREDIETGEVER 

en 

STICHTING DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE 
ALS KREDIETNEMER 

DE ONDERGETEKENDEN 

1. PROVINCIE DRENTHE, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te (9405 BJ) Assen
aan de Westerbrink 1, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde T.
Stelpstra hierna te noemen: de “Kredietgever”;

en 

2. STICHTING DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de
Westerbrink 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54067162 te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer D. Dijk hierna te noemen: de “Kredietnemer”;

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen 

OVERWEGENDE:  
- dat Provinciale Staten van de Provincie Drenthe doelstellingen van klimaat- en energiebeleid

hebben vastgesteld;
- dat gedeputeerde staten hiervoor op 1 december 2011 een stichting hebben (doen) oprichten

om uitvoering te geven aan dit provinciale klimaat- en energiebeleid;
`- dat Kredietnemer op 27 maart 2018 bij Kredietgever een aanvraag tot een Subsidie in de vorm

van een geldlening ter grootte van € 39,2 miljoen heeft ingediend voor de exploitatie van de
stichting en het fondsvermogen;

- dat Kredietgever de aanvraag van de Kredietnemer heeft getoetst en met omzetting van de
eerder genomen subsidiebeschikkingen van een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel
4:29 Awb (“Beschikking GS”) tot verstrekking van een subsidie in de vorm van een geldlening
van in totaal € 39,2 miljoen euro;

- dat ter uitvoering van de Beschikking GS Partijen de voorwaarden van deze geldlening in
deze overeenkomst op schriftelijke wijze wensen vast te leggen.

Komen overeen als volgt: 

1. DEFINITIES
1.1 Beschikking GS: de beschikking van datum met kenmerk van het College van Gedeputeerde 

Staten van de Kredietgever zoals bedoeld in artikel 4:29 Awb ter zake van de toekenning van 
een subsidie in de vorm van een Lening 



1.2 Lening: de door de Kredietgever aan de Kredietnemer te verstrekken geldlening als vermeld in 
artikel 2.1, welke geldlening tevens kwalificeert als subsidie. 

 
 
2. LENING 
2.1 Onder de voorwaarden van deze overeenkomst stelt de Kredietgever aan de       

Kredietnemer een lening beschikbaar van maximaal € 39,2 miljoen.  
2.2 De Kredietnemer dient de Lening aan te wenden voor de uitvoering van de Beschikking GS. 
2.3 De Lening is bedoeld voor de exploitatie ten behoeve van het fondsmanagement van 

kredietnemer alsook om kredietgever in de gelegenheid te stellen leningen te verstrekken aan 
derden conform de in de statuten en de subsidieaanvraag (inclusief bijlagen), opgenomen 
doelen van Kredietnemer.  

2.4  De lening zal voor een bedrag van € 29,2 miljoen niet worden gestort, maar verrekend met de 
gelden die Kredietnemer op grond van eerder verstrekte subsidies onder zich heeft.  

2.5  De lening zal voor een bedrag van € 10 miljoen worden uitbetaald conform de Beschikking GS 
en op basis van verzoeken van Kredietnemer tot uitbetalen voorschotten door overschrijving 
op rekeningnummer NL 52ABNA0509397549 ten name van Stichting Drentse Energie 
Organisatie. 

 
 
3. DUUR 
3.1 De Lening vangt aan op de datum van ondertekening door partijen.   
3.2 Na beëindiging van de activiteiten van Kredietnemer per 31 december 2025 dient 

Kredietnemer bij Kredietgever de eindverantwoording in tezamen met het liquidatieplan, een 
en ander conform het daaromtrent in de Beschikking GS bepaalde en uiterlijk op 1 juli 2026. 
Het liquidatieplan bevat in ieder geval een schema van aflossing van de Lening. 

3.3 Deze overeenkomst eindigt in ieder geval na aflossing van de gehele Lening. 
  

 
 
4. AFLOSSING EN RENTE 
4.1  Kredietnemer is over de Lening geen rente verschuldigd.  
4.2 Vervroegde aflossing van de Lening is te allen tijde toegestaan, mits: 

a. dit geschiedt in ronde bedragen van € 5.000,-- of een veelvoud daarvan en 
b. Kredietgever van de vervroegde aflossingen tenminste 30 dagen voor de aflossing op 

de hoogte is gesteld.  
4.3 Ter zake van aflossing op grond van 4.2 is Kredietnemer geen vergoeding, schade en/of 

boete verschuldigd aan Kredietgever. 
4.4 Aflossingen worden zonder enige korting, verrekening of opschorting verricht door overmaking 

daarvan op de bankrekening NL04ABNA0439070406 t.n.v. provincie Drenthe onder 
vermelding van “aflossing subsidie Drentse Energie Organisatie”.  

4.5 Na beëindiging van de activiteiten van Kredietnemer per 31/12/2025 dient Kredietnemer over 
te gaan tot aflossing van de Lening conform het bij de beschikking tot vaststelling van de 
Beschikking GS bepaalde. 

 
 
5. VOORWAARDEN VERSTREKKING LENING 
5.1. De verplichting van de Kredietgever tot het verstrekken van de Lening aan de Kredietnemer 

geldt onder de voorwaarde, of afstand van het recht van de Kredietgever om deze in te 
roepen, van volledige en onherroepelijke vervulling, van de opschortende voorwaarde dat de 
Beschikking GS onherroepelijk is. 



  
 
6.  ZEKERHEID  
6.1. Tot meerdere zekerheid voor betaling of teruggave van al hetgeen Kredietgever te vorderen 

heeft of in de toekomst zal verkrijgen uit hoofde van de Lening verpandt Kredietnemer aan 
Kredietgever, die op haar beurt deze verpanding aanneemt, aIle vorderingen. De op het 
moment van ondertekening van deze overeenkomst uitstaande vorderingen blijken uit de 
administratie van kredietnemer. 

6.2. Voor zover vorderingen toekomstig zijn, geschiedt de vestiging van het pandrecht bij voorbaat. 
Voor zover vorderingen bestaan ten tijde van de registratie van deze akte bij de 
Belastingdienst, of rechtstreeks zullen worden verkregen uit dan reeds bestaande 
rechtsverhoudingen, komt het pandrecht tot stand door die registratie. Voor zover de vordering 
toekomstig is en het pandrecht niet al eerder tot stand gekomen is door de registratie van 
deze akte of een pandlijst bij de Belastingdienst, komt het pandrecht tot stand doordat 
Kredietgever de schuldenaar van die betreffende vordering(en) mededeling doet van de 
vestiging van het pandrecht. Kredietgever is als pandhouder te allen tijde bevoegd deze 
mededeling te doen.  

6.3. Kredietnemer verleent aan Kredietgever onherroepelijk volmacht om vorderingen aan zichzelf 
te verpanden en pandlijsten met daarin de vorderingen en/of verklaringen dat alle uit de 
administratie van Kredietnemer blijkende vorderingen worden verpand voor en namens 
Kredietnemer te ondertekenen. Zonder mededeling hiervan aan Kredietnemer is Kredietgever 
bevoegd deze pandlijsten en verklaringen per kwartaal, per maand, per week of per dag, al 
naar gelang Kredietgever dit noodzakelijk acht, ter registratie bij de Belastingdienst aan te 
bieden. Deze volmacht eindigt op het moment dat Kredietnemer de Lening overeenkomstig 
artikel 4.5 heeft terugbetaald. 

6.4. Kredietnemer verklaart hierbij tot verpanding bevoegd te zijn en dat op de Vorderingen geen  
 beperkte rechten rusten. 
 
 
 
7.  OPEISBAARHEID 
7.1  Het door de Kredietnemer verschuldigde totale uitstaande bedrag is terstond en zonder 

rechterlijke tussenkomst volledig opeisbaar in de volgende gevallen: 
a. bij niet nakoming door de Kredietnemer van enige verplichting uit deze overeenkomst 

indien niet binnen veertien dagen na schriftelijke ingebrekestelling de betrokken 
verplichting alsnog is nagekomen; 

b. bij faillissement of surseance van betaling, al dan niet voorlopig, van de Kredietnemer 
of aanvrager daartoe; 

c. bij ontbinding van de Kredietnemer of besluit daartoe; 
d. indien zich één of meerdere weigeringsgronden voor het verstrekken van een subsidie 

als bedoeld in de Awb voordoet, of er op grond van de Awb een andere grond is tot 
terugvordering van de Lening, en Kredietgever dit ten minste tien dagen tevoren 
schriftelijk aan Kredietnemer heeft laten weten, in welke tien dagen door Kredietgever 
aan Kredietnemer de mogelijkheid wordt geboden om zijn visie te geven op het 
oordeel van de Kredietgever; 

e. indien conservatoir beslag of executoriaal beslag gelegd wordt op alle of een 
belangrijk deel van de goederen van de Kredietnemer en een dergelijk beslag niet 
binnen 30 (dertig) werkdagen na de beslaglegging wordt opgeheven; 



f.  indien de Lening niet wordt aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt of naar 
het oordeel van de Kredietgever vaststaat dan dit doel slechts gedeeltelijk is of zal 
worden gerealiseerd; 

7.2  De Kredietnemer stelt de Kredietgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen 
nadat zij daarvan op de hoogte raakt, op schriftelijke wijze in kennis van het zich voordoen van 
een situatie als bedoeld in Artikel 7.1. 

7.3 Indien de Kredietgever overgaat tot gehele of gedeeltelijke opeising van de Lening op grond 
van dit artikel, is Kredietgever jegens Kredietnemer niet aansprakelijkheid voor schade die 
Kredietnemer daardoor lijdt. 

 
8.  INFORMATIE 
8.1  Indien de Kredietnemer voorziet dat zij niet aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst zal 

kunnen voldoen, zal zij de Kredietgever daarover terstond informeren.  
8.2  De Kredietnemer is verplicht de Kredietgever op eerste redelijke verzoek inzage te geven in 

de financiële positie van de Kredietnemer en aan de Kredietgever de informatie verstrekken 
die de Kredietgever redelijkerwijs nodig heeft ter bepaling van haar positie onder deze 
overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen de periodieke rapportages (ten minste één 
maal per kalenderjaar) met financiële overzichten en verslagen (inclusief accountantsverslag) 
van de Kredietnemer zoals nader omschreven in de Beschikking;   

8.3  De administratie van de Kredietgever vormt dwingend bewijs ten aanzien van al hetgeen de 
Kredietnemer uit hoofde van deze overeenkomst aan de Kredietgever verschuldigd is. 

 
 
9.  PUBLIEKE MEDEDELINGEN 
9.1  De Kredietnemer geeft de Kredietgever en door de Kredietgever aan te wijzen derden, 

toestemming de naam en het logo van de Kredietnemer, te gebruiken voor reclame- en pr-
uitingen. De Kredietgever zal inhoudelijke redactionele artikelen over Kredietnemer pas 
publiceren na afstemming met Kredietnemer. 

9.2 Het is de Kredietgever als subsidieverstrekker toegestaan om publieke mededelingen te doen 
over de verstrekking van de Lening aan de Kredietnemer waartoe zij op grond van Europese 
en/of Nederlandse wet- en regelgeving toe gehouden is. 

 
 
10.  ALGEMENE BEPALINGEN 
10.1  De Kredietnemer kan zich niet beroepen op verrekening of haar verplichtingen uit deze 

overeenkomst opschorten. 
10.2  Deze overeenkomst wordt pas van kracht op het moment van rechtsgeldige ondertekening 

daarvan door Partijen. 
10.3  Afstand van recht uit of in verband met deze overeenkomst kan slechts geschieden door een 

daartoe strekkende kennisgeving. Indien een Partij haar rechten uit hoofde van deze 
overeenkomst niet uitoefent (daaronder begrepen verlenging van de termijn waarin een 
andere Partij haar verbintenissen uit deze overeenkomst kan uitvoeren) mag dit niet worden 
opgevat als rechtsverwerking. 

10.4  Wijzigingen in deze overeenkomst hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn 
aangegaan en door de Partijen zijn ondertekend.  

10.5  Deze overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de 
hierin genoemde onderwerpen en vervangt alle eerdere overeenkomsten en 
overeenstemmingen, mondeling, schriftelijk of anderszins, tussen de Partijen. 

10.6  Indien één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan 
blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen 



verbinden zich over en weer jegens elkaar om de onverbindende bepalingen te vervangen 
door verbindende bepalingen en wel op een zodanige wijze dat deze naar aard, doel en 
strekking zoveel mogelijk aansluiten bij de onverbindende bepalingen. 

10.7  De rechten of verplichtingen van de Kredietnemer uit hoofde van deze overeenkomst (of een 
deel daarvan) zijn niet overdraagbaar tenzij de Kredietgever daarvoor haar toestemming 
verleend. Deze bepaling heeft slechts verbintenisrechtelijke werking. 

10.8  De Kredietgever is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze 
overeenkomst, als ook deze overeenkomst in zijn geheel (als bedoeld in artikel 6:159 BW) 
over te dragen aan een door de Kredietgever aan te wijzen partij. De Kredietnemer verleent 
hieraan bij voorbaat haar onherroepelijke toestemming als bedoeld in artikel 6:156 lid 1 BW. 

10.9  De kosten voor het opstellen en uitvoering van deze overeenkomst komen voor rekening van 
de Kredietgever (waaronder niet zijn begrepen kosten die Kredietgever dient te maken ter 
uitoefening en handhaving van haar rechten uit deze overeenkomst). 

 
 
 
11. BIJZONDERE BEPALINGEN 
11.1 Partijen treden conform het daartoe in de Beschikking GS bepaalde ruimschoots voor de 

datum van de beëindiging van de activiteiten van Kredietnemer per 31/12/2025 met elkaar in 
overleg over onder meer de (wijze van) ontbinding van Kredietnemer en de vereffening van 
haar vermogen.   

 
 
 
  
12.  VERKLARINGEN 
12.1  De Kredietnemer verklaart dat zij aan de Kredietgever alle informatie heeft verschaft die zij 

redelijkerwijs aan de Kredietgever had dienen te verstrekken en/of die de Kredietgever 
redelijkerwijs van haar kan verlangen teneinde zich een juist en volledig beeld te vormen over 
de risico's die gepaard gaan met het verstrekken van de Lening aan de Kredietnemer en dat 
haar geen feiten en/of omstandigheden bekend zijn, die ertoe zouden kunnen leiden dat de 
Kredietgever, als zij van deze feiten en/of omstandigheden had geweten, de Lening niet of niet 
onder dezelfde voorwaarden zou hebben verstrekt. 

12.2  Alle door of namens de Kredietnemer aan de Kredietgever verstrekte inlichtingen en gegevens 
zijn juist en volledig. 

12.3  De Kredietnemer heeft geen inlichtingen of gegevens achtergehouden of verzwegen die zij 
aan de Kredietgever had dienen te verstrekken en waarvan zij wist of redelijkerwijs had 
moeten begrijpen dat zij voor de Kredietgever zo wezenlijk zouden zijn dat de Kredietgever, 
als zij met de verzwegen feiten of gegevens bekend was geweest, de Lening niet of niet onder 
dezelfde voorwaarden zou hebben verstrekt. 

 
 
13.  TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM 
13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de 

rechtbank Noord-Nederland. 
  
 
(Handtekeningenpagina) 
 



Namens de Kredietgever  Namens de Kredietnemer 
   
   
Naam: de heer Stelpstra   Naam: de heer D. Dijk   
Plaats:      Plaats: 
Datum:       Datum:  
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