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Onderwerp: Jaarverslag 2015 Drentse Energie Organisatie

Geachte voorzitter/leden,

De stichting Drentse Energie Organisatie (hierna te noemen DEO) richt zich op het
versnellen van de energietransitie in Drenthe. De DEO biedt financiële ondersteuning

aan het bedrijfsleven in de vorm van laagrentende leningen en garantiestellingen.

Hiervoor hebben zijvan uw Staten een incidentele prestatiesubsidie van in totaal

ongeveer € 30 miljoen ontvangen met een looptijd tot en met 2020. De DEO is door
uw Staten op afstand gezet van de provincie. Jaarverslagen en activiteitenprogram-
ma's worden ter goedkeuring voorgelegd aan een onafhankelijke Raad van Toezicht

en ter informatie aan GS/PS toegezonden.

De voorwaarden en verplichtingen die samenhangen met de aan de DEO verstrekte

incidentele prestatiesubsidie zijn vastgelegd in de subsidiebeschikking.

Wij hebben de formele mogelijkheid - en dit is ook vastgelegd in de subsidiebeschik-
king - tot tussentijdse bijsturing in de activiteiten van de DEO. Ook zijn wij besluitvor-
mend ten aanzien van het nieuwe beleidsplan dat in november 2016 door de DEO zal

worden opgeleverd. Hierin zijn haar ambities over de periode 2016 - 2020 opgeno-
men.

Volgens de voorwaarden in de oorspronkelijke subsidiebeschikking wordt het jaarver-

slag over 2015 gecombineerd met een midterm-review over de periode 2012 - 2015.
Hierin wordt geconstateerd dat de versnelling die vanaf 2014 is opgetreden in de pro-
jectfinanciering, in 2015 heeft doorgezet. Het totale aantal projecten in de projecten-

portfolio over de verschillende financieringsfasen is gestegen van 101 eind 2014 naar

137 eind 2015. De financieringsbestemming is daarbij gestegen van bijna € 13 miljoen

naar € 22 miljoen. De oorspronkelijke ambitie van € 17 miljoen wordt daarmee ruim

overschreden. De hoeveelheid uitgezette middelen is gestegen van € 5 miljoen naar

€ 11 miljoen.

Dit komt overeen met de ambitie die de DEO zichzelf voor 2015 had gesteld.
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Met de combinatie van het reguliere financieringsinstrument en de financiering via
regelingen is totaal voor ruim € 57 miljoen aan investeringen uitgelokt. Binnen de
regelingen worden voornamelijk lokale Drentse bedrijven ingezet.

Op basis van de wensen vanuit uw Staten heeft de DEO zich in 2015 meer gericht op
het inzetten van initiatieven van onderaf en op initiatieven ten behoeve van huurders
van woningcorporaties. ln dat kader is eind 2015 een pilot gestart waarin de DEO
maatschappelijke organisaties financieel ondersteunt. Binnen de pilot kunnen organi-
saties voor een eigen investering in energiebesparing en/of duurzame energieopwek-
king een energielening afsluiten en een rentekorting verdienen. Doel is de exploitatie-
last van maatschappelijke organisaties te laten dalen. Daarnaast worden initiatieven
van onderaf ondersteund door samenwerkingsverbanden die de DEO is aangegaan
met onder andere de Natuur- en Milieufederatie Drenthe (Servicepunt Energie Lo-
kaal), de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (energieke dorpshuizen) en
sportverenigingen.
Voor wat betreft de contacten met de woningcorporaties heeft dit geleid tot diverse
gefinancierde projecten bij Woonconcept. ln totaal worden hierdoor meer dan 1.500
woningen voorzien van zonnepanelen en pelletkachels. Daarnaast zijn gesprekken

met woningcorporatie De Volmacht op gang gekomen.

Op basis van de resultaten uit het Jaarverslag 2015 is de conclusie dat de ambitie
voor 2015 is gehaald en daarmee wordt voldaan aan de doelstellingen. Het aantal
projecten is opnieuw toegenomen, de uitgezette middelen liggen op schema en de
financieringsbestemming is groter dan verwacht. Voor 2016 en verder is de verwach-
ting dat deze positieve lijn gehandhaafd blijft. Bij een gelijkblijvend investeringsritme
zal de DEO medio 2017 veranderen van een investerings- naar een beheersorganisa-
tie. Om het huidige investeringsritme te handhaven, heeft de DEO in het voorjaar van
2016 bij ons de wens neergelegd voor een additionele provinciale financiering in de
vorm van een lening van € 10 miljoen voor de periode tot en met 2020.

ln november 2016 zal de DEO een nieuw beleidsplan voor de periode 2016-2020her
besluitvorming aan ons voorleggen. Hierin zullen de provinciale beleidsdoelen en de
resultaten van het onderzoek van uw Staten naar de effectiviteit van de DEO worden
opgenomen. Daarnaast zal in de periode voorafgaand aan het nieuwe beleidsplan
onderzocht worden welke scenario's met betrekking tot de toekomstige taken en rol
van de DEO in het kader van de energietransitie mogelijk zijn. De mogelijkheid tot
additionele financiering wordt daarin meegenomen. De besluitvorming over het
beleidsplan is aan te merken als een 'herijkingsfase'conform het Protocol Verbonden
Partijen. Op basis daarvan zult u dan ook betrokken worden in de besluitvormingspro-
cedure. Het Beleidsplan 2016-202O zal in overeenstemming met het Protocol Verbon-
den Partijen eind 2016 aan u worden voorgelegd.

Hoogachtend,

van Drenthe,

t

Bijlage 15 DEO

secretaris voorzitter
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Colofon
De Drentse Energie Organisatie is mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Drenthe.

{lc

@ Drentse Energie Organ¡satie 2016
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lnleiding

De Stichting Drentse Energie Organisatie {DEO) is in december 20l1opgericht door de provincie

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

over de behaalde resultaten in het jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen jaar. ln het
onderhavig jaarverslag is tevens de midterm review opgenomen. In de midterm review wordt
teruggekeken op de periode 2Ol2- 2015 en worden de pronoses

Achtergrond

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

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

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

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

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

zonder deze vorm van financiering niet van de grond zouden komen. Een deel van de middelen van

DEO wordt ingezet als werkkapitaal voor de stichting.

Midterm Review

DEO is opgericht voor de periode 1 december 2011 tot en met 31 decembe r 2O2O. Statutair is

bepaald dat DEO vanaf l januari 2021 geen financieringen meer mag verstrekken. Het jaar 2016 is

voor DEO een bijzonder jaar. ln de subsidiebeschikking van de provincie aan DEO is bepaald dat het
jaarverslag van 2015 vergezeld dient te gaan met een zogenaamde midterm review. ln de midterm

review wordt een evaluatie gegeven over de periode 2OL2-2O15 en een doorkijk naar de periode

2016-2020. Op basis van de midterm review kan de provincie desgewenst de voorwaarden

waaronder de subsidie is verleend aanpassen.

I nvesteringskli maat duurzame energie

Vanaf medio 20L4 was een opgaande lijn zichtbaar in het investeringsklimaat in Drenthe. Een lijn die

ook in 2015 zichtbaar bleef. Het herstel zat vooral bij de middelgrote projecten (tussen de € 500.000

en € 5 miljoen). Het is de verwachting dat deze trend zich in de komende jaren zal doorzetten en dat

daarbij ook weer ruimte gaat ontstaan voor projecten in de range van € 5 miljoen tot € 10 miljoen.

Het MKB blijft het moeilijk houden. lnvesteríngen vinden nog steeds plaats in gevallen waarbij het

nodig is. Hoewel het algemene bewustzijn rond duurzaamheid toeneemt, investeert het MKB nog

slechts mondjesmaat in duurzame energie en energiebesparing .

De bovenbeschreven ontwikkelingen zijn goed terug te zien in de projectenportfolio van DEO. ln het

afgelopen jaar is het aantal reguliere financieringen sterk toegenomen. De ontwikkelingen binnen de

Energielening Drenthe bleven achter bij de verwachtingen. Hoewel veel ondernemers contact

hebben gezocht met DEO voor informatie over de Energielening, besloot de ondernemer echter

sporadisch daadwerkelijk over te gaan tot investeren.
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Al met aldraait DEO qua financieringen boven begroting. Met de huidige financieringstempo zal DEO

medio 2017 niet meer kunnen voldoen aan de verwachte marktvraag (zie hoofdstuk Midterm
Review)en zal DEO meerverschuiven naar een beheersorganisatie. De verwachting is dat DEO met
€ 10 miljoen extra tot het einde van de looptijd aan de vraag uit de markt kan voldoen.

Afstemming met andere energiefondsen

Eind 2015 waren er 1.2 publieke energiefondsen actief (zie www.publiekeenersiefondsen.nl). Tussen

de fondsen is een regulier overleg ontstaan. Deze overleggen staan in het teken van het delen van

kennis en waar mogelijk het harmoniseren van werkprocessen. Op 28 mei 2015 hebben de fondsen

zich gezamenlijk gepresenteerd op een werkconferentie over de financiering van het

energieakkoord bij de SER. Steeds meer provincies en gemeenten beschikken over een eigen

energiefonds.

Jaarverslag 2015
Het onderhavige jaarverslag heeft als ondertitel de naam "feiten, cijfers en midterm review"

meegekregen. Naast een beschrijving van de resultaten en de jaarrekening over 2015 wordt in de

midterm review teruggeblikt op de afgelopen 4 jaar en worden de prognoses gegeven voor de

tweede helft van de levensduur van DEO tot en met 2020.

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

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

wordt ingegaan op de ontzorging op kennis,de ontzorging van de initiatieven van onderaf en de

uitgevoerde activiteiten van DEO ten aanzien van de Drentse woningcorporaties. Het jaarverslag

wordt afgesloten met de midterm review.
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Wensen 2015

Overeenkomstig de subsidiebeschikking kan de provincie haar wensen jaarlijks in oktober kenbaar

maken voor het komende kalenderjaar. DEO kan deze wensen vervolgens meenemen in haar Plan

van Aanpak, dan welgemotiveerd van deze wensen afwijken.

Bestuurlijk overleg 2014
Op 26 september 2014 heeft het bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie Drenthe en

DEO. Het bestuurlijk overleg is geformaliseerd in de subsidiebeschikking en is een gesprek tussen de

gedeputeerde en de directeur van DEO. ln het overleg heeft de gedeputeerde de wensen van de

statencommissie OGB (van 3 september 2014) ingebracht als zijnde de provinciale wensen voor

2015. DEO heeft deze wensen overgenomen in haar Plan van aanpak voor 2015. Het betreft de

volgende punten:

¡ DEO zal zich in 2015 meer inzetten voor initiatieven van onderaf (bijvoorbeeld coöperaties,

buurthuizen en sportverenigingen)

¡ DEO zal zich in 2015 meer inzetten voor initiatieven ten behoeve van huurders van

woningcorporaties

De wijze waarop DEO invulling heeft gegeven aan deze wensen van de provincie wordt beschreven in

de hoofdstukken "lnitiatieven van onderaf'en "Corporaties" van dit jaarverslag.
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Resultaten 2015

f n het Plan van aanpak 2015, een nadere uitwerking van het Beleidsplan 2OL2-2OL5, zijn de

doelstellingen en ambities voor het kalenderjaar 2015 gepresenteerd. ln dit hoofdstuk worden op

hoofdlijnen de behaalde resultaten van 2015 weergegeven en afgezet tegen de doelstellingen. ln
de gepresenteerde overzichten worden tevens de situaties per 31 december 2014 weergegeven.

Projectenportfolio

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

situatie geschetst van eind 2OL4 en eind 2015. Vervolgens zijn de resultaten afgezet tegen de

ambities voor 2015.

Overzicht von de projecten per fose

* Dit betreft cumulatieve bedragen . ln 2013 ,2014 en 2015 ¡s op deze bedragen afgelost door len¡ngnemers

Waa rvan 2 financieringen afgelost/afgesloten
{.*

Op de laatste bladzijde van dit hoofdstuk is een volledig overzicht opgenomen van de projecten in de

Financieringsfase en Exploitatiefase. Hierbij is van de projecten in de Exploitatiefase tevens de

energiebesparing/duurzame energieproductie in Giga Joules en CO2-reductie in tonnen per jaar

aangegeven. ln totaal bedraagt de energiebesparing/duurzame energieproductie 376.696 GJ. De

totale CO2-reductie van de projecten bedraagt 55.409 ton per jaar.

Eind 2015 bedroeg de cumulatieve financieringsbestemming € 22,Otg miljoen. De

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

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

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

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

fina ncieringsbestemming weer.

Haalbaarheid t2 10

Businessplan 26 25

35

Financiering 6 8

Exploitatie 13 regulier

44 energieleningen

32 regulier**

62 energieleningen

20

Financieringsbestemming € 12,945 mln* € 22,019 mln* € 17 mln

Fase Eincl2014 Eind 2015 A¡nbitie eincl 2015
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Ve rde I i n g fi n o n ci e ri ngsb e ste m m i n g

{.*
Dit betreft cumulatieve bedragen. ln 2013 - 2015 is op deze bedragen afgelost door leningnemers

lnclusief € 300.000 aan garantiestellingen die zijn afgesloten

*

ln de jaren 2OL2 en 2013 bleel ondanks een positief resultaat op de financieringsbestemming, de

daadwerkelijke uitzet van middelen achter op begroting.ln 2OL4 was deze achterstand ingehaald en

draaide DEO op begroting. Deze l'rjn heeft zich in 2015 voortgezet. De onderstaande tabel geeft het

overzicht van de uitgezette middelen op 31 december 2OI4 en 31 december 2015. Daarnaast is de

ambitie voor eind 2015 weergegeven.

Uitgezet geld

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

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

Types projecten per fase

€22,0L9 mln* € 5,561 mln € 16,758 mln** € 5,404 mln € 11,054 mln*

Depot UitgezetFinanc. best. Reser-vering Gefinanciercl

Uitgezette middelen €5,077 mln € 11,054 mln € 11mln

Eind 2014 Find 201"5 Ambitie eind 2015

Haalbaarheid Biomassacentrale (2x)

Biovergister (1x)

Restwarmte (2x)

Totaal energievoorziening (1x)

Zon op daken (5x)

Overig (1x

Biomassacentrale (lx)

Biovergister (1x)

Duurzaam vastgoed (1x)

Restwarmte (1x)

Totaal energievoorziening (2x)

Zon op daken (3x)

Zonneweide (1x)

Businessplan Biobrandstofprod uctie (1x)

Biomassacentrale (2x)

Biovergister (6x)

Restwarmte (1x)

Totaal energievoorziening (6x)

WKo (2x)

Zon op daken (4x)

Zonneweide/water (3x)

Overig (1x)

Biobrandstofproductie ( 1x)

Biomassacentrale (3x)

Biovergister (3x)

Duurzaam vastgoed (1x)

Totaal energievoorziening (1x)

WKo (3x)

Zon op daken (7x)

Zonneweide (4x)

Overig (2x)

Fase Type ¡rroject eincl 20L4 Type project eind 2015
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Types projecten per Íase (vervolg)

Rente en aflossing

ln totaal heeft DEO in 2015 op haar uitstaande leningen €240.024 aan rente ontvangen. Daarnaast

heeft DEO € 147.642 aan aflossingen ontvangen. Voor twee verstrekte garanties met een

gezamenlijke omvang van € 300.000 kon de garantiestelling worden beëindigd.

Over het algemeen is het betaalgedrag van de leningnemers goed. Rente en aflossing wordt zoveel

als mogelijk geïnd middels automatische incasso's. ln 2015 zijn 961 automatische incasso's ingezet.

ln 5% van de gevallen is een incasso gestorneerd. Hierbij lag in 50% van de gevallen de oorzaak bij

een añruijkend SEPA-incassobeleid van de ING Bank. De overige storneringen waren vooral het
gevolg van een saldotekort op rekening van de leningnemer. ln één situatie werd de automatische

incasso zonder geldende reden en zonder melding door leningnemer zelf gestorneerd. De betreffende
partij is uiteindelijk door DEO in gebreke gesteld, waarna een betalingsregeling is getroffen. Eind 2015

zijn er geen leningnemers met betalingsproblemen.

Ontzorgíng op kennis

ln 2015 zijn er 70 bedrijven/projecten ondersteund door de inbreng van kennis vanuit DEO. Hiervan

zijn er 22in20L5 gefinancierd. ln drie gevallen ging het om reeds gefinancierde projecten waarbij na

realisatie van het project aanvullende vragen aan DEO zijn gesteld. Van de overige 45 projecten

lopen er nog 44. Bij 24 van deze nog lopende projecten is DEO nog actief betrokken. De resterende

projecten kunnen zich mogelijk te zijner tijd weer bij DEO melden. Eén project is beëindigd door het

niet verkrijgen van de SDE+ subsidie.

Financiering Afleverpunt duurzame brandstof (1x)

Biobrandstofproductie ( Lx)

Biomassacentrale (1x)

Zon op daken (1x)

Zonneweide/water (2x)

Biobrandstofproductie (2x)

Biomassacentrale (1x)

Biovergister (1x)

Duurzaam vastgoed (3x)

Regeling (1x)

Exploitatie Biovergister (2x)

Biomassacentrale (1x)

Energieleningen (44x)

Restwarmte {2x)

Totaal energievoorzieni ng (2x)

Zon op daken (5x)

Zonneweide (lx)

Biovergister (7x)

Biomassacentrale (3x)

Duurzaam vastgoed (2x)

Energieleningen (62x)

Restwarmte (2x)

Totaal energievoorziening (3x)

Zon op daken (12x)

Zonneweide (2x)

Overig (1x)

Fase Type project eind 2014 Type project eind 2015
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Net als in voorgaande jaren heeft de ontzorging op kennis veelal betrekking op het financieel

(her)structureren van het project. ln een aantal gevallen heeft DEO het exploitatiemodel uitgewerkt
en/of partijen met elkaar verbonden.

Afgevallen projecten

ln 2015 zijn74 projecten uit de projectenportfolio afgevallen. Redenen van het niet doorgaan van

projecten zijn onder andere:

. 1 project is op een geheel andere wijze gerealiseerd, waarbij het alternatief door DEO is

gefinancierd

. 1 project is zonder financiering van DEO in afgeslankte vorm gerealiseerd

. 1 project zal mogelijk buiten Drenthe worden gerealiseerd

. 1 project kreeg geen toestemming van de bank om extra financiering aan te trekken

. 2 projecten bleken technisch niet haalbaar

. 1 project kreeg geen SDE-subsidie

. 1 project kreeg te maken met het intrekken van een subsidie door interne onenigheid

. 3 projecten kregen de businesscase niet rond

o 2 bedrijven kozen een andere focus

. 1 project/bedrüf ging failliet

-10-



Afp. Renovatie zwembad € 700.00c €0 € 2s0.000 €c €c 624 40

Afp. Restwa rmtege brui k zwembad € 100.00c €0 € 50.000 €c €c s62 32

Êxol. PV op agrarisch oand € 300.00c € 121.000 € 121.000 € 121.00C €c 30É 49

Exo I PV op 20 aararische oanden € 700.00c € 3s0.000 € 350.000 € 350.00c €c 1.59( 283

Exol Doorstart vergister € 800.000 € 400.000 € ¿100.000 € 400.00c €0 28.80C 4.528

Exol Nieuwbouw vers¡ster € 2_300_om € 1.rno.rnf) € 1.000.00( € 1.000.0m €0 77.28C 2.776

Exo I Restwa rmtePebrui k va n ve rsister € 13s.Orm € 67_50t € 67_50C € 67.5rn €0 10.080 1.403

Exp I Enersievoorzieni ns d¡e rentuin € 4.000.000 € 7s0.ooc € 750.013C € 750.orm €0 5.00c 7.262

Fxnl Ene rsievoorzie n i ns woonwiik € 2.400.000 € 1.000.00c € 1.000.00c €0 € 1.mo.m0 5.O)( 790

Exo l. Zonnewei de € 2.000.000 € 1.000.00c € 1.000.00c € 1.000.0m €0 4.6AC. 736

Exol PV op 75 sociale huunroningen €272.370 € 100.00c € 100.00c € 15.000 € 85.000 1.85C 291

Exol PV oo 600sociale huumoninsen €.2.112.096 € 1.000.00c € 1.000.00c € 250.000 € 750.000 5.51C 86É

Exp I PV oo 600 sociele huurwoni nsen €2.723_06(. € 1.rno.00c € 1_rno.fnc € 250.0m € 750.000 5.544 872

Expl Pel letka chel voor 232 huura ooã rtemenl € 1.400.00c € 600.00c € 600.00c € 600.0m €( 40.755 6.408

Fxnl - Lease zonneoanelen voor Darticulierer € 2.400.00c € 600.00c € 600.00c € 350.0m € 250.mf 5.571 87Ê

Exo I Nieuwbouw verqister € 1.700.00c € 8s0.000 € 850.00c € 850.000 €c 79.746 3_105

Exol Doo rs ta rt ve rAi ste r € 3.s00.00c € 1.000.00c € 1.000.00c € 1.000.00c €c 24.MA 3.90s

Expl Uitbreidins versister €2.2sO.O(r. € 1.(n0.mrl € l_mo.fnc € 1.000.00c €c 24.84A 3.90s

Exp I Nieuwbouw verqister € 3.400.00c € 1.000.m0 € 1.fn0.000 €r € 1.rno rnr 100.000 5.70C

Fxnl Pel letka chel en PV voor asra rië r € 500.00c € 2s0.000 € 250.m0 € 250.00c €c 4.14C) 6s0

Exo I Pelletkachel en heatoioes voor asrarië € 340.0m € 170.000 € 170.000 € 170.00c €c 5.805 912
Exol Doo rs ta rt ve rs¡ s te r € 800.000 € 400.000 € 400.000 € 400.00c €c 26.24O 4.1?2

Exol Enerpieneutraa I vastsoed € g.fl00.oo0 € 1_000.mn € 1.000.000 € 1.000.00c €c 184 29

Exol Lease zonneoanelen voor oa rticuf ie rêr € 3.800.0m € 380.00( € 380.m0 €c € 380.00c 9.39€ 7.473

Expl Zonnecentrâ le bove n pa rkeerol aats € 7.000.000 € 1,000.00c € 1.m0-m( €c € 1.Íno_fnc 78.72( 2.943
Exnl Duuzaam vastsoed € 143.000 €71.50C € 71.50C €c € 71.500 18r 28

Exol Zonnecentrale en heatpipes op zwemb €267.OOC € 133.soc € 133.50C € 133.500 €0 7.271 200

Exol Zonnecentrâ I e op bedr¡ ifspa nd € 100.00c € s0.00c € 50.00c €0 €50.m0 261 42

Exol Zonnecentra le oo bedri ifsoa nd € lo2-o0c € s1.00c € 51.00c € s1.000 €0 27t 43

Expl Zonnecentra le oo bedri ifsoa nd € -s00.00c € 2s0_ffm € 250.fnc € 250_Om €0 1.403 22C

Expl. Coöoe rat¡ eve zonnecentra I e € 157.50C € 85.mC € 85.00c € 85.(m €0 486 7É

Exol - Ove rbrusgi nssf¡ n. coöDe rati e voor BTW € ¿lO.00C € 20.000 € 20.mc € 20.000 €( c c

Exol Resel i naen Enersieleni ng € 2.000.000

Exol 7 deelfi na ncieringen a gra risch € 160.101 €75.739 €75-739 €c 476 83

Exo I 8 deelfi nanci eri nsen a utobra nche €'166.081 € 67.748 € 67.74r €c 593 702

Expl 8 deelfinancierinsen bouw en instal €262.306 €94.124 € 70.95S €27.169 374 54

Expl 8 deelfinancierineen detailhandel € 338.558 € 176.779 €116.779 €r 899 151

Exn I 1 deelfinanciering doroshuis € 21.000 € 10.000 € 10.00c €c 64 12

Exol 7 deelfinancieringen horeca en recre €378.392 € 140.054 € 116.054 € 24_00c 7.190 130

Exo I 2 deelfinancier¡nsen ICT brenchê € L72.573 € 55.029 € 55.029 €c 775 34

Exol 3 deelfinancierinpen infra techniek €722.576. € 5g.g7t € sg_97¡ €c 120 21

Fxn I 2 dee lfi na ncieri nsen s oortvereni si nr €50.745 €25_372 €9.722 €,16.2\a 257 42

Exol. 16 deelfi na ncieri ngen overis € 630.856 €710.204 €770.204 €0 7.594 26s
Fin Houtkachel tui nbouwkassen € 8.000.00c € 1.000.00c €c €0 €0 nvt nv¡

Fin B¡odleselDrôductie € 2_2s0.oo0 € 1.000.00c €c €0 €0 nvt nvt

Fin Eners¡eneutrãa I doroshuis/MFA €2.zsÙ.Om € rt00_rx)0 €c €0 €0 nvt nvt

Fin Pel letDroductie uit koffiedi k € 900.000 € 300.000 €c €0 €0 nvt nvt
Fi n. Doorstart verqister € 1.600.000 € 800.000 €c €0 €0 nvt nW

Fin Fi na cieri ngsga ra nt¡e duurzaa m dorps h € ¿1lc.000 € 20.000 €c €0 €0 nvt nvl
Fi n. Fi nacierl ngssa râ ntie 30 s Dortve renis¡ nr € 600.000 € 300.000 €c €0 €( nvt nvt

Fi n. Reselins voor maatschanoeli ike orpani € 1.OOO_OO0 € q00.orx) €c €0 €c nvt nvt
Totâlen €74,tt5.2r4 € 22.019.50C €L6.758.527 € 11.0s4.608 € 5.403.913 376.696 55.¿109

Fase Project Irrvestering Reserverirr¡ Gefinancie Uitgezet Depot Energie CO2

o De genoemde bedragen in de kolommen gefinancierd en uitgezet z¡jn ¡nclusief reeds gedane aflossingen
¡ Energie uitgedrukt in opgewekte of bespaarde GJ

r COz-reductie uitgedrukt in ton per jaar
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Regu liere fina ncieri ngen

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

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

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

Reguliere financieringen

Eind 2015 waren de in de onderstaande tabel genoemde projecten door DEO gefinancierd met een

reguliere financiering.

Stand von zaken gefinoncierde projecten

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

Restwa rmtegebruik zwembad € 100.000 € 50.000 €0 €0 562 32

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

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

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

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

Restwarmtegebruik van vergister € 135.000 € 67.500 € 67.500 €0 10.080 1.403

Energievoorziening dierentuin € 4.000.000 € 750.000 € 750.000 €0 5.000 7.262

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

Zonneweide € 2.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €0 4.680 736

PV op 75 sociale huurwoningen €212.370 € 100.000 € 15.000 € 85.000 1.850 297

PV op 600 sociale huurwoningen €2.rL2.096 € 1.000.000 € 250.000 € 750.000 s.510 866

PV op 600 sociale huurwoningen €2.723.060 € 1.000.000 € 2s0.000 € 7s0.000 5.544 872

Pelletkachel voor 232 huurappartementen € 1-.400.000 € 600.000 € 600.000 €0 40.755 6.408

Lease zonnepanelen voor particu lieren € 2.400.000 € 600.000 € 350.000 € 250.000 5.577 876

Nieuwbouw verg¡ster € 1.700.000 € 8s0.000 € 850.000 €0 19.746 3.105

Doorstart vergister € 3.500.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €0 24.840 3.90s

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

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

Pelletkachel en PV voor agrariër € 500.000 € 250.000 € 250.000 €0 4.740 650

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

Doorstart vergister € 800.000 € 400.000 € 400.000 €0 26.280 4.732

Energ¡eneutraa I vastgoed € 9.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €0 184 29

Lease zonnepanelen voor pa rticu lieren € 3.800.000 € 380.000 €0 € 380.000 9.396 1.473

Zonnecentra le boven parkeerplaats € 7.000.000 € 1.000.000 €0 € 1.000.000 78.720 2.943

Duurzaam vastgoed € 143.000 € 71.500 €0 € 71.500 180 28

Zonnecentrale en heatpipes op zwembad €267.0OO € 133.500 € 133.s00 €0 1.27r 200

Zonnecentrale op bedrijfspa nd € 100.000 € 50.000 €0 € 50.000 267 42

Zonnecentrale op bedrijfspand € 102.000 € 51.000 € s1.000 €0 278 43

Zonnecentra le op bedrijfspa nd € 500.000 € 250.000 € 250.000 €0 1.403 220

Coöperatieve zon necentrale € 167.500 € 85.000 € 85.000 €0 486 76

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

€55.292.026 € 15.999.500 € 10.363.000 € 5.336.500 37L.Ot4 54.515

Project lnvestering Gefinancierd Uitgezet Depot Energie CO2

-L2-



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

een maximum van € 1 miljoen. ln 2015 is één reguliere financiering afgesloten met een omvang van

€ 20.000. Dit betreft een overbruggingsfinanciering voor een coöperatie voor het vooruitbetalen van

de BTW. Deze financiering wordt in het eerste kwartaal van 2016 na het terugontvangen van de BTW

afgelost.

DEO mag maximaal 50o/ovan de investering financieren. Het financieren geschiedt aan de hand van

de procedures opgenomen in het Handboek DEO en overeenkomstig de regels uit het

I nveste ringsregleme nt

Met het reguliere financieringsinstrument van DEO is in totaal voor ruim € 55 miljoen aan investering

uitgelokt. Hiermee is de multiplier op de door DEO verstrekte financieringen 3,4.

Van de € 15,999 miljoen aan reguliere financiering is € 10,363 miljoen uitgezet en staat € 5,336

miljoen in depot. De middelen uit depot worden uitgekeerd op het moment dat de aanvrager heeft

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

dat ca. 40%van de middelen uit depot in het eerste kwartaal van 2016 wordt getrokken. De overige

middelen zullen in de loop van 2016 en voor een klein deel in 2017 worden getrokken.

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

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

totaal investering (€55,292 miljoen)en de percentages afgezet tegen de totale hoeveelheid

bespaa rdelo pgewe kte e ne rgie (37 L.OL4 G J / jaarl.

lnvestering Energiebespa ri ngl-opwek

I Biovergisting

t Biomassacentrale

I Duurzeam vastgoed

I Restwarmte

r Totaal energievoorziening

r Zonne+nergie (PV)

3lo

AYo
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Regelingen

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

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

rechtsvormen in Drenthe.

Regelingen

ln 2015 waren nog drie regelingen actief. Het betrof de volgende regelingen

Regelingen

rl.
Op 15 -09-2015 heeft de Raad van Toez¡cht van DEO besloten de looptijd te verlengen van 3L-12-2OI5 tot3L-12-2O2O

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

lening als volgt ingericht:

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

offerte voldoende;

o Binnen vijf werkdagen is de financiering afgerond;

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

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

o Een lening kent geen afsluitprovisie en aflossen kan boetevrij.

Eind 2015 waren er op basis van de Regelingen 62 deelfinancieringen verstrekt. Dit betreft tevens

leningen op grond van Regelingen uit voorgaande jaren zoals de Zon voor asbest regeling en de PMA-

Energielening. ln de tabel op de volgende bladzijde zíjn de deelfinancieringen onderverdeeld per

bedrijfstak. Tevens zijn de uitgelokte investeringen, de financieringsomvang, de hoeveelheid

bespaarde/opgewekte energie en de COz-reductie in de tabel opgenomen. De kolom 'uitgezet'geeft

aan hoeveel van het gefinancierde bedrag is uitgekeerd. De kolom 'depot' geeft aan hoeveel van het

gefinancierde bedrag nog in depot staat. Het depotbedrag wordt uitgekeerd na ontvangst van de

eindfactuur.

Energie Lening Drenthe Van 01-11-2013

LoL3t-L2-2020*

www.energieleninsdrenthe.nl.

Generieke regeling voor heel Drenthe

Energie Lening Coevorden Van 0L-03-2014

tot 01-07-2015

www.energieleningcoevorden.nl.

Regeling voor bedrijven in de gemeente Coevorden.
Bedrijven die zonnepanelen willen laten installeren
worden geheel ontzorgd. Zij kunnen vervolgens 40%
lenen bij Parkmanagement Coevorden en 40Yo b¡j DEO.

Energie Lening Meppel Van 01-04-2014

tot 31-12-2015

www.energieleningmeppel.nl.

Regeling voor (aspirant-) leden ICC Parkmanagement
Meppel (PMM). Leden die investeren in
energiebesparing of duurzame energie opwekking
krijgen 10% subsidie van PMM en kunnen 50% lenen bij
DEO.

Rege I i ng Looptijcl Besch rijving

14-



De e lfi n a n cie ri n g e n pe r bed rijfsto k

Met de verschillende regelingen is in totaal voor bijna € 2,2 miljoen aan investeringen uitgelokt.

Hiervan is98% terechtgekomen bij lokale Drentse installateurs en aannemers. Op de door DEO

binnen de Regelingen uitgezette middelen zit een multiplier van ca. 2,8.

Vanuit de Regelingen is vooral PV (zonne-energie) gefinancierd. ln de onderstaande diagrammen is

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

totaal investering en afgezet tegen de totale hoeveelheid bespaarde/opgewekte energie. De

categorie overig bestaat onder meer uit isolatie, warmtepompen en zonnecollectoren.

Investering Energiebesparing/-opwek

I Duurzaem vastgoed

r L:D

rPV

r Overig

Agrarisch (7x) € 160.101 €75.739 €75.739 €0 4t6 83

Autobranche (8x) € 166.081 €67,748 € 67.748 €0 s93 102

Bouw en installatiebranche (8x) €262.306 €98.124 € 70.955 €27.169 374 54

Detailhandel (8x) € 338.ss8 €LL6.779 €116.779 €0 899 151

Dorpshuis (1x) € 21.000 € 10.000 € 10.000 €0 64 t2

Horeca en recreatie {7x) € 318.392 €r40.o54 € 116.054 €24.OO0 1.190 130

ICT branche (2x) €112.573 € ss.029 € ss.029 €0 t75 34

lnfra techniek (3x) €L22.576 € 59.978 € 59.978 €0 L20 2t

Sportverenigingen (2x) € 50.745 €25.372 €9.t22 € l_6.250 257 42

Overige (16x) € 630.8s6 €t1o.204 €LLO.204 €0 1.594 265

€ 2.183.188 €759.027 € 691.608* €67.419 s.6823 893

Project lnvestering Gefinancierd Uitgezet Depot Energie** CAz*+*
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Rente aanpassing en participatiemogelijkheden

Eind 2015 heeft DEO een aantal wijzigingen in de standaard Regeling voor energieleningen

doorgevoerd. Ten eerste is besloten qua rentebeleid aan te sluiten bij het rentebeleid van SVn.

SVn berekent wekel'rjks haar rentes op basis van de marktrentes (zoals gehanteerd door de top 25

kredietverstrekkers). Voorheen hanteerde DEO een standaardrente van 3Tovoor een energielening

met een looptijd van 5 jaar en 4% voor een energielening met een looptijd van 10 jaar. Per 31

decem be r 2015 bed roege n deze rentes respectievel ijk 2,6% en 2,9%o.

Naast een aanpassing in het rentebeleid is in de standaard Regeling voor energieleningen tevens een

participatiemogelijkheid opgenomen. De participatiemogelijkheden hebben betrekking op:
r het verhogen van het maximum financieringspercentage

. een aanpassing van de rente

Conform haar Reglementen mag DEO met haar eigen middelen maximaal 50%van de investering

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

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

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

artikelen:

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

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

bijdrage van eigen middelen van DEO niet meer dan50o/o van deze kosten betreft.
8.5. DEO kan in situaties waarb'rj DEO hiertoe een subsidie ontvangt van derden, op de

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

situatie gelijk moeten zijn aan de rentederving. De rente op de lening bedraagt minimaal 0,5%

Eind 2015 was DEO met drie gemeenten in overleg omtrent participatie in de energielening.

Hiermee zouden bedrijven in de betreffende gemeentenT5% van de investering kunnen lenen tegen

een gereduceerd rentetarief. ln 2016 zal moeten blijken of de betreffende gemeenten daadwerkelijk
gebruik maken va n de participatiemogelijkheden.

Pilot voor maatschappelijke organisaties

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

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

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

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

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

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

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

Energielening Drenthe.
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Eind 2015 heeft de Raad van Toezicht van DEO besloten voor de maatschappelijke organisaties in

Drenthe een pilot te starten. De insteek van de pilot is vanuit DEO ingegeven vanuit haar doelstelling:
"Het versnellen van de energietransitie in Drenthe". DEO wil onderzoeken of zij middels haar

instrumentarium de spin-off van een gefinancierd project kan vergroten en waardoor een extra

bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie. Maatschappelijke organisaties lenen zich bij uitstek
voor een dergelijke pilot. De organisaties hebben in de regel een nauwe band met de omgeving en of
leden. Binnen de pilot kunnen maatschappelijke organisaties die voor een eigen investering een

energielening afsluiten een rentekorting verdienen. Dit voordeel wordt behaald op basis van het

aantal leden/derden dat meedoet aan b'rjvoorbeeld een PV-project dat vanuit de organisatie wordt
georganiseerd. Dit betekent dat een maatschappelijke organisatie haar installateur vraagt een

scherpe aanbieding te maken voor haar leden/vrijwilligers/omwonenden. DEO geeft vervolgens de

maatschappelijke organisatie per deelnemer die privé zonnepanelen aanschaft een korting op de

rente. Per deelnemer wordt een rentekorting van O,2% geboden. Het minimum aantal deelnemers

bedraagt 5 en de minimale rente op de lening isO,5%. Op deze wijze levert het project indirect een

grotere bijdrage aan de energietransitie en zal de exploitatielast van de maatschappelijke organisatie

verder dalen.

ln situaties waarbij dergelijke projecten werden uitgevoerd, waren er ook nog andere voordelen voor
de organisator. ln veel gevallen bood een installateur een korting op de offerte omdat hij in de

gelegenheid werd gesteld om tijdens een bijeenkomst belangstellenden te informeren over het

aanbod. Daarnaast kregen een aantal organisaties per deelnemer € 100,- van de installateur.

-L7-



Ontzorging op kennis

De ontzorging op kennis is één van de basistaken van DEO. De ontzorging op kennis heeft naast het
daadwekelijk inbrengen van kennis in een project tevens betrekking op het signaleren, oppakken

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

wil DEO initiatiefnemers op gang helpen en projecten vlot trekken of versnellen. ln dit hoofdstuk
wordt vooral ingegaan op de ontzorging binnen reguliere projecten en ontzorging van het MKB. De

ontzorgíng van initiatieven van onderaf komt in het volgende hoofdstuk aan te orde.

Algemeen

ln 2015 zijn70 bedrijven/projecten door DEO ondersteund door de inbreng van kennis. Net als in

voorgaande jaren heeft de ontzorging op kennis veelal betrekking op het financieel (her)structureren

van het project. ln een aantal gevallen heeft DEO het exploitatiemodel uitgewerkt en/of partijen met

elkaar verbonden.

Van de ontzorgde projecten zijn er 22 gefinancierd. ln drie gevallen ging het om reeds gefinancierde

projecten waarbij na realisatie van het project aanvullende vragen aan DEO zijn gesteld. Van de

overige 45 projecten lopen er nog 44. Bij 24 van deze nog lopende projecten is DEO nog actief
betrokken. De resterende projecten kunnen zich mogelijk te zijner tijd weer bij DEO melden. Eén

project is beëindigd door het niet verkrijgen van de SDE+ subsidie.

Het MKB

ln 2OL4 is actief gestart met de ondersteuning van het MKB. ln dat jaar werden ruim 200

bedrijfsbezoeken afgelegd. Tijdens de bezoeken kregen de bedrijven adviezen omtrent
energiebesparing, duurzame energieopwekking, financieringen, fiscale mogelijkheden en subsidies.

De bedrijfsbezoeken wezen uit dat ondanks een positieve grondhouding (80% positief) slechts een

zeer klein deel van de ondernemers actief investeert in energiebesparing en/of duurzame opwek.

Het bereiken van gedragsverandering bij deze groep van bedrijven bleek zeer arbeidsintensief

De beweegredenen voor de bedrijven om wel of niet te investeren z'rjn uiteenlopend (zie tabel).

Beweegredenen MKB-er

o Besparen op exploitatiekosten

. Beter rendement dan op spaarrekening

o Voordeel in aanbestedingen

o Maatschappelijkverantwoordondernemen

¡ Geen prioriteit

o Ondoorzichtige markt (te veel keuze/ aanbieders)

r Geen vertrouwen in aanbieder

o Te hoge aanvangsinvestering

r Te laag of negatief projectrendement

o Gebrek aan kennis

o Geen consistent overheidsbeleid

o Onvoldoendeliquiditeit

Waaror':r wel investeren Waarorn niet investeren
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Gezien het voorgaande heeft DEO eind 2014 actief de samenwerking gezocht met de

Parkmanagementorganisaties in Drenthe, VNO-NCW Noord, MKB Noord, Bouwend Nederland,

Uneto VNI en de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Dit heeft er in 2015 toe geleid dat

Parkmanagement Drenthe een Green Deal heeft gesloten met de provincie Drenthe. Vanuit deze

Green Deal krijgen ruim 200 bedrijven een energiescan en een jaar lang begeleiding aangeboden

teneinde de bedrijven energie te laten besparen en/of duurzaam energie te laten opwekken. Eind

2015 was bü L00 bedrijven de eerste energiescan uitgevoerd. Het project is gestart in Noordenveld

met 23 bedrijven. ln de onderstaande tabel zijn de gegevens uit de energiescans van Noordenveld

samengevat:

Eind 2015 was de activatiegraad van de bedrijven in Noordenveld 6O%. Dat wil zeggen dat 60% van

de deelnemers reeds maatregelen heeft getroffen. Het is de verwachting dat de activatiegraad van

het project zal eindigen op 80%

GEMEENTE NOORDENVELD

Aantal quickscans:

CO2 reductie:

Energiereduct¡e (elektriciteit):

Energiered uctie (gas) :

Kostenbespar¡ng:

lnvestering:

Terugverdientijd:

23

1 .430 ton (per jaar)

2.882.768 kWh (per jaar)

74.610 m3 (per jaar)

€ 315.766 (per jaar)

€ 3.615.187

11,4 jaar

76,4 o/o

8,9 %
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lnitiatieven van onderaf

ln de vergadering van de Statencommissie OGB van 3 september 2Ot4 heeft de Statencommissie

de gedeputeerde de kaders meegegeven voor het bestuurlijk overleg. Eén van de wensen van de

Statencommissie was dat DEO in 2015 meer aandacht zou hebben voor de initiatieven van

onderaf. Deze wens is door de gedeputeerde in het bestuurlijk overleg van eind september 2014

aan DEO overgebracht en is door DEO overgenomen in het plan van aanpak voor 2015.

lnzet op meerdere sporen

DEO heeft in 2015 ten aanzien van de initiatieven van onderaf verschillende trajecten doorlopen.

De coöperaties zijn vooral ondersteund vanuit het Servicepunt Energie Lokaal, een samenwerking

tussen Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD) en DEO. Voor de ondersteuning van dorpshuizen

in een project gestart in samenwerking met de BOKD. Voor sportverenigingen is aanvankelijk
gekeken naar een samenwerking met Sport Drenthe en is vervolgens vooral aangesloten bij het

initiatief van de statenfractie van de PvdA. Tenslotte is eind 2015 een Energielening voor
maatschappelijke organisaties geïntroduceerd (zie hoofdstuk Regelingen). Onderstaand worden de

initiatieven nader toegelicht.

Servicepunt Energie Lokaal

Het Servicepunt is een samenwerking tussen de NMFD en DEO en is gestart in 2013. De

werkzaamheden van het Servicepunt zijn als volgt samen te vatten:

L. het opzetten en bijhouden van een breed gedragen ondersteunings- en kennisstructuur voor
lokale energiegroepen;

2. het begeleiden van initiatieven naar gezonde business cases voor opwekking van duurzame

energie;

3. samen met partners inwoners en wijken te inspireren om en te ondersteunen bij
gezamenlijke trajecten voor energiebesparing of opwekking van duurzame energie;

4. het begeleiden van bestaande lokale groepen bij verbreding van de activiteiten;

5. het initiëren en begeleiden van samenwerking tussen partijen die van belang zijn voor de

ondersteuning van lokale initiatieven.

ln de eerste jaren van het Servicepunt lag de nadruk op kennisuitwisseling tussen Servicepunt en

coöperaties en tussen coöperaties onderling. ln 2015 is de aandacht meer verschoven naar de

rea lisatie van projecten.

Eind 20L5 waren in Drenthe 60 energie gerelateerde burgerinitiatieven actief. Hiervan hebben er 20

in 2015 actief gebruik gemaakt van het Servicepunt. Een aantal coöperaties zijn ondersteund bij de

opstart en bij de collectieve inkoop van zonnepanelen. ln Emmerhout, Pesse, Vries, Nieuw Roden en

Koekangerveld z'tjn inwonersgroepen ondersteund met collectieve inkoop isolatiemaatregelen. De

coöperatie energieKansen uit Ansen is begeleid bij de ontwikkeling van het concept voor
zonnepanelen op het dak van de stal van het Drents Landschap. Daarnaast heeft DEO voor dit project

de SDE aangevraagd (in 2014) en bij de realisatie het project gefinancierd.
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Buiten energieKansen zijn er in 2015 geen coöperatieve projecten tot uitvoering gekomen. Oorzaak

ligt veelal bij een gebrek aan professionaliteit van de organisaties en de vrees voor het aangaan van

"grote" verplichtingen. De daadwerkelijke realisatieslag wordt in 2016 is voorzien. Dit zal mede

worden ondersteund door een verruiming van de Regeling verlaagd tarief (postcoderoos) die is

opgenomen in het eind 2015 goedgekeurde belastingplan 2016.

Dorpshuizen

Einde 2014 is DEO samen met de BOKD het project om energieke dorpshuizen gestart. Aan het
project dat ruim een jaar duurde deden 20 dorpshuizen mee. Het project begon met het plaatsen

van slimme meters en het monitoren van de gebruiksgegevens. Vervolgens zijn energiescans

uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van de energiescans zijn aanvullende onderzoeken ingezet

(bijvoorbeeld thermografie, rendementsberekening PV, opstellen verlichtingsplan).

Rond de uitgevoerde scans en onderzoeken hebben diverse inspiratiebijeenkomsten

plaatsgevondenwaarbij uitkomsten werden gepresenteerd, informatie werd verstrekt en kennis werd

uitgewisseld.

Eind 20L5 waren L6 van de 20 dorpshuizen actief aan de slag met energiebesparing in hun dorpshuis

en /of met opwekking van duurzame energie. De overige 4 dorpshuizen zaten in de planfase. Veel

getroffen maatregelen waren het vervangen van lampen en TL-verlichting voor LED, oude apparatuur
(m.n. koelkasten en vrieskisten) vervangen voor nieuwe zuinige apparatuur, plaatsen tijdschakelaars

en aanwezigheidsdetectie, plaatsen deurdrangers en het isoleren van leidingen en dak doorvoeren.

ln een aantal gevallen zijn zonnepanelen en zonnecollectoren geplaatst.

DEO heeft in 2015 één dorpshuis gefinancierd. De financiering had betrekking op zonnepanelen.

Voor één dorpshuis heeft DEO een financieringsgarantie afgegeven voor zonnepanelen, een

warmteterugwin-ventilatiesysteem en aanwezigheidsdetectie bij de verlichting. Deze maatregelen

worden in 201-6 gerealiseerd.

Het project energieke dorpshuizen zalin 2016 door de dorpshuizen worden voortgezet. Eind 2015

zijn verschillende werkgroepen opgericht rond verschillende thema's (bijvoorbeeld zonne-energie,

LED en subsidies). De informatie uit de werkgroepen zal via de BOKD met de Drentse dorpshuizen

worden gedeeld.

Sportverenigingen

Met betrekking tot de ondersteuning van sportverenigingen heeft DEO aanvankelijk (in 2014) de

samenwerking gezocht met Sport Drenthe. Door capaciteitsproblemen en het gebrek aan middelen is

deze samenwerking niet van de grond gekomen.

ln 2015 heeft DEO zich aangesloten bij de initiatieven van de Statenfractie van de PvdA en de

gemeente Emmen en het in voorbereiding zijnde initiatief van de gemeente Tynaarlo. Deze

initiatieven hadden/hebben een informerend karakter over het verduurzamen van de

sportaccommodaties. ln aanloop naar het initiatief van de Statenfractie van de PvdA zijn door DEO

voor 5 sportverenigingen SDE-subsidies aangevraagd en verkregen. ln 2015 zijn echter geen van deze

verenigingen bereid gevonden daadwerkelijk te investeren en gebruik te maken van de subsidie.
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ln aanloop naar de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties die

op 4 januari 2016 in werking zou treden heeft DEO twee verenigingen actief begeleid bij de

voorbereiding van de subsidieaanvraag. Voor één vereniging heeft DEO uiteindelijk de aanvraag

verzorgd. Daarnaast heeft DEO voor 30 verenigingen een financieringsgarantie afgegeven welke is

gekoppeld aan het verkrijgen van de subsidie.

Vanuit het Servicepunt Energie Lokaal zijn nog vijf verenigingen ondersteund waarbij middels een

e nergiesca n de bespa ringsmogelijkheden i nzichtelijk zijn gemaa kt.
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Corporaties

ln de vergadering van de Statencommissie OGB van 3 september is naast de wens om meer

aandacht te besteden aan initiatieven van onderaf tevens de wens geuit om te kijken wat DEO kan

betekenen voor corporaties. Deze wens is door de gedeputeerde in het bestuurlijk overleg van

eind september 2Ol4 aan DEO overgebracht en is door DEO overgenomen in het plan van aanpak

voor 2015.

Geschiedenis

ln 2013 is DEO voor het eerst in contact gekomen met de woningcorporaties in de provincie. Tijdens

een b'tjeenkomst van de directeuren van de corporaties heeft DEO een concept voor zonnepanelen

op huurwoningen gepresenteerd. Hoewel de aanwezigen enthousiast waren over het concept is het

niet tot inhoudelijke vervolgafspraken over dit concept gekomen. Reden hiervoor was het feit dat

kort na de presentatie de eerste contouren van de verhuurdersheffing (Blokheffing) duidelük werden

en het voor de Drentse corporaties onduidelijk was of men überhaupt nog zou mogen of kunnen

investeren en/of lenen.

ln 2013 is Woonborg ondersteund bij haar vraag of het verstandig is een eigen energiebedrijf op te
richten van waaruit de energieprojecten van Woonborg worden gerealiseerd en geëxploiteerd. Het

betreffende bedrijf is niet opgericht. Wel is uit deze begeleiding een project ontstaan waarbij

woongebouwen zijn voorzien van zonnepanelen. DEO heeft dít project voor Woonborg

doorgerekend en verschillende opties in beeld gebracht.

Aanpak 2015

Rond de jaarwisselingvan2OL4/2O15 zijn door DEO vier projecten van Woonconcept gefinancierd.

Hiermee worden in totaal 1.300 sociale huurwoningen in Meppel, Hoogeveen en Assen voorzien van

zonnepanelen. Daarnaast is voor drie flatgebouwen in Hoogeveen met in totaal 232 wooneenheden

een centrale pelletkachel gefinancierd. De projecten zijn in 2015 tot uitvoering gekomen. Medio

2O75 zijn gesprekken gevoerd met Woonconcept voor de realisatie van drie zonnecentrales, een

WKO-project en nog een pelletkachel. De realisatie van deze projecten is voorzien in 20L6.

Naast Woonconcept zijn ook de andere Drentse corporaties bezig met het verder verduurzamen van

hun vastgoed. Daarbij is hulp vanuit DEO niet nodig gebleken. Wel heeft DEO nog in 2015 met De

Volmacht onderzocht in hoeverre het binnen de corporatie mogelijk is de uitrol van met name PV te

versnellen. De gesprekken hierover waren eind 20L5 nog gaande.
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Midterm review

DEO heeft vier volledige kalenderjaren gedraaid. ln 2016 zít DEO halverwege haar levensduur. ln

de subsidiebeschikking is derhalve 2016 aangewezen als een evaluatiejaar. Het jaarverslag van

DEO dient vergezeld te gaan met een Midterm Review waarbij enerzijds wordt teruggekeken op de

afgelopen jaren en anderzijds de prognoses worden gegeven voor de tweede helft van de

levensduur van DEO. Dit hoofdstuk gaat in op deze thema's.

Algemeen

De Drentse Energie Organisatie is inmiddels een gevestigde naam in Drenthe. Ook buiten de

provincie wordt met belangstelling naar het eerste publieke energiefonds van Nederland gekeken.

De energiefondsen van de stad Utrecht en de provincie Flevoland zijn opgericht naar het voorbeeld

van DEO. Eind 2015 heeft de provincie Groningen besloten te onderzoeken of Groningen een fonds

als de Drentse Energie Organisatie kan oprichten. Op dit moment zijn er in Nederland 9 provinciale

en 3 stadsenergiefondsen (zie www.publiekeenergiefondsen.nl) met een totaal fondsvermogen van

€ 600 miljoen. DEO behoort tot de kleine-/middelgrote fondsen. ln 2015 hebben de fondsen een

lijst opgesteld van de door de fondsen gefinancierde projecten. Uit dit overzicht blijkt dat DEO veruit
de meeste projecten heeft ondersteund.

20L2 -20t5
Gesteld kan worden dat DEO op stoom is gekomen. De jaren 2Ot2 en 2013 waren opstartjaren voor
DEO waarbij gewerkt is aan het vergroten van de naamsbekendheid, het zaaien van projecten en de

opbouw van de organisatie. ln deze opstartjaren heeft DEO veel last ondervonden van de

economische crisis waardoor het investeringsklimaat in Drenthe afnam. Medio 2014 was hierin een

duidelijke kentering waarneembaar met als gevolg dat DEO 2OL4 op begroting is geëindigd en de

achterstanden uit de aanloopjaren heeft ingehaald. Deze lijn heeft zich in 2015 voortgezet.

Voor de periode tot en met 2015 zijn de resultaten per jaar weergegeven in de onderstaande tabel .

ln de grafiek op de volgende pagina zijn de cumulatieve resultaten afgezet tegen de doelstellingen

Gefinancierd / jaar € s0.000 € 573.938 € 6.983 mln € 9,151 mln

Gefinancierd (cumulatief) € 50.000 € 623.938 € 7,607 mln €16,757 mln

Uitgezette middelen / jaar € s0.000 € 367.000 € 4,660 mln € 5,977 mln

Uitgezet {cumulatief) € 50.000 € 477.OOO € 5.077 mln € 11,054 mln

201"2 201.3 201.4 20 15
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+ Financ¡eringsbestemming doel

--F Financieringsbestemm¡ng gerealiseerd
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+-Gefinencierd€ 10.000.000

€ 5.000.000

l-t-2012 1-7-2A12 tt-2013 1-7-2073 \-t-2014 1-7-2014 1-1-20L5 1-7-2015 1-t-2076

ln de voorwaarden van DEO is opgenomen dat DEO slechts mag financieren indien dit nodig is om

een haalbaar project realiseerbaar te maken. Als een bank het project kan financieren mag DEO deze

rol van de bank niet overnemen. Dit betekent dat geen van de door DEO gefinancierde projecten zou

zijn gerealiseerd als DEO niet zou bestaan.

Over de periode 2O12-2OI5 zijn in totaal 212 bedrijven/projecten ontzorgd op kennis. DEO heeft

voor veel van deze projecten een cruciale rol vervult richting de realisatie. 67 van deze projecten zijn

daadwerkelijk gerealiseerd. Hiervan hebben er 53 een financiering van DEO verkregen. Van de 212

projecten zijn er nog 33 ín ontwikkeling.

Prognoses 2OL6 - 2O2O

Nederland heeft de komende jaren nog een flinke stap te zetten richting de realisatie van de doelen

met betrekking tot hernieuwbare energie en CO2-reductie. Nederland is op Frankrijk na van alle

Europese landen het verst verwijderd van de doelstelling die is afgesproken in de EU-Richtlijn

Hernieuwbare Energie voor 20201. Zie hiervoor de grafiek op de volgende pagina.

€

1 Bron: CBS, Eurostat
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Afstand tot doel voor 2O2g uit EU Richtlijn Hernieuwbare Energie
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ln de Occasional Study2 van De Nederlandse Bank van maart 2016 pleit de DNB voor een

langetermijnvisie op de benodigde energietrans¡tie, met heldere doelen en transitiepaden voor de

verschillende sectoren en aandacht voor infrastructurele vraagstukken (elektrificatie van het

energiesysteem, inpassing van duurzame opwekking). De DNB acht een tijdige start van deze

transitie noodzakelijk.

De constateringen van het CBS en de studie van de DNB zullen, mede gelet op het onlangs in Parijs

gesloten Klimaatakkoord en de verwachting dat de doelen uit het SER Energieakkoord niet worden
gehaald, leiden tot een toenemende druk op de realisatie van energiebesparing en projecten met
betrekking tot hernieuwbare energie. De rol van DEO hierbij is nog niet uitgespeeld. Bedrijven en

projecten hebben blijvend behoefte aan financiering vanuit DEO (van de 94 door DEO gefinancierde

projecten zou er geen één zijn gerealiseerd zonder deze financiering). DEO zal derhalve voor Drenthe

in de periode 2016 -2O2O wederom een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de transitie.

2 OruA, ti¡d voor Transitie - een verkenning van de overgang naar een klimaatneutrale economie, maart 2016

15T|lo
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Voor de jaren 2016 tot en met 2020 is een prognose opgesteld. De prognose is, naast de

voornoemde documenten, gebaseerd op:

L de resultaten over 2074en2O75

2. de huidige projectenportfolio

3. de verwachtingen ten aanzien van het investeringsklimaat in Drenthe

4. landelijke ontwikkelingen (verdubbeling SDE+ in 2016, subsidieregeling sportaccommodaties,

lnvesteringssubsidie duurzame energie)

De resultaten van de prognose zijn weergegeven in de onderstaande grafiek.

€ 35.000.000

€ 30.000.000

€ 25.000.ooo
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uitgezet

€ 15.000.000

€ 10.000.000

€ 5.000.000
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Uit de grafiek is op te maken dat het de verwachting is dat in 2016 het financieringstempo nagenoeg

ongewijzigd blijft. ln 2017 vlakt dit tempo af. De vraag naar krediet zal ongewijzigd blijven. DEO heeft

echter te maken met de uitputting van middelen. Voor de nog te sluiten financieringen zal DEO

afhankelijk worden van de aflossingen op reeds gesloten leningen. Dit maakt dat DEO naar

verwachting medio 2Ot7 de omvang van haar organisatie zal moeten afbouwen en van een

realísatiegedreven organisatie meer en meer zal veranderen in een beheersorganisatie. Tot aan het

einde van haar looptijd kan DEO mede op basis van ontvangen aflossingen voor ca. € 34 miljoen aan

fina ncieringen verstrekken aan projecten.

Samen met andere publieke energiefondsen wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is projecten op

termijn projecten te herfinancieren. Op deze wijze komen de in financieringen vaststaande middelen

eerder vrij en kunnen meer projecten financieel worden ondersteund. De herfinanciering wordt op

voorhand echter niet erg kansrijk geacht.

€
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Mede uitgaande van de bovenstaande prognose voor wat betreft het financieren is tevens een

prognose gemaakt ten aanzien van het vermogen van DEO. Dit vermogen wordt gevormd door de

som van de uitstaande middelen vermeerderd met de banksaldi van DEO. ln de afgelopen jaren is het

vermogen van DEO licht gedaald. Dit is het gevolg van de organisatiekosten. ln de afgelopen jaren

waren de organisatiekosten hoger dan de rente-inkomsten. Voor 2015 was dit vooral nog het gevolg

van de blijvend dalende bankrentes (begroot € 379.227, gerealiseerd €243.617l'. Vanaf 2016 zullen

de rente-inkomsten hoger zijn dan de organisatiekosten. Dit komt vooral doordat er meer geld is

uitgekeerd aan projecten . Aanvankelijk had op basis van de begroting de omslag in 20L4 moeten

plaatsvinden.

Op basis van de prognoses ten aanzien van de af te sluiten financieringen (zie vorige paragraaf) is het

de verwachting dat het vermogen van DEO op de einddatum (37-L2-2O20) hoger is dan de

oorspronkelijk uitgekeerde subsidie van€29,2 miljoen. Het geprognosticeerde vermogen van DEO

op 3t-L2-2020 bedraagt ca. € 30,4 miljoen. Het vermogen van DEO bestaat op einddatum uit geld op

de bank en uitstaande vorderingen (leningen). De onderstaande grafiek geeft een beeld van het

verloop over de jaren 2013 tot en met 2020. Er is gekozen voor 2013 als startjaar omdat in dat jaar

de volledige subsidie aan DEO is uitgekeerd.

€ 30.500.000

l
€ 30.000.000

I

/
€ 29.500.000

I

€ 29.000.000 ^
I

I
/ .-.* Totaal ontvangen su bsidle

--{-Vermogen DEO

- ^Þ Prognose vermogen DEO

€ 28.500.000

€ 28.000.000

€ 27.500.000
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€ 26.500.000
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DEO plus € 10 miljoen

ln de situatie waarbij er niets veranderd is het de verwachting dat DEO medio 2017 niet meer kan
voldoen aan de vraag naar krediet. De gevolgen hiervan zijn weergegeven in de voorgaande
paragraaf. ln deze paragraaf wordt ingegaan op het scenario waarbij de provincie met ingang van
2017 het vermogen van DEO verhoogt met € 10 miljoen. Hiermee komt de totale subsidie aan DEO
(€39,2 miljoen) nagenoeg op het niveau van de oorspronkelijke besluitvorming uit 2011(€ 38,5
miljoen).
Het is de verwachting dat DEO met € 10 miljoen extra tot aan het einde van de looptijd de vraag uit
de markt op een goede wijze kan invullen. ln de onderstaande grafiek is dit scenario nader
uitgewerkt.
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Uit de grafiek blijkt dat DEO tot en met eind 2020 haar activiteiten kan voortzetten en in totaal voor
ca. € 48 miljoen aan financieringen kan verstrekken aan projecten. De ontwikkelingen met
betrekking tot het vermogen van DEO zijn weergegeven in de onderstaande grafiek.

-Çsfi¡¿¡çis¡fl

-uitgezet
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€ 41.000.000
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Guido Hoek
(Directeur)

t
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Het vermogen van DEO zal in het scenario met € 10 miljoen extra groeien tot ca. € 41 miljoen aan het
einde van de looptijd van DEO.

Beleidsplan 2Ot6 - 2020

Het beleidsplan 2OI2 - 20L5 is formeel eind 2015 verlopen. De provincie heeft DEO toestemming
verleend om tot juli 20L6 door te gaan conform het oude plan. Op deze wijze kan in het nieuwe
beleidsplan worden geanticipeerd op het nieuwe beleid, het programma van de provincie en het
oordeel van provinciale staten over DEO naar aanleiding van het onderzoek van provinciale staten
naar de effectiviteit van DEO.

Assen, 3 mei2016

-t

een \¡-*f

A
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Jaarrekening 2OL5
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Jaarrekening 20Ls

Balans per 31 december 2Ot5
(na verwerking exploitatiesaldo)

ACTIVA

Financiële vaste activa
Leningen

Vlottende activa
Debiteuren

Overlopende activa

Vooruitbetaalde facturen

Liquide middelen
Bank

PASSIVA

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve - gefinancierd

Kortlopende schulden
Crediteuren

Overlopende passiva

Nog te verrichten prestaties

Vooru itontvangen annuïteiten

31-12-2015 31-12-2014
€

10.790.860

126.875
242.300

908

16.971.233

€

4.948.392

357.000

996

22.852.999

28.132.176 28.159.387

31-12-2015 31-12-2014
€

10.1 I 1.383

10.790.860

€

7.919.993

4.948.392
20.902.243

26.721

8.992

7.064.595

129.625

12.868.385

63.219

42.412

15.173.777

I 1.595

28.132.176 28.159.387
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Staat van baten en lasten

BATEN
Exploitatiesubsidie *

Financiêle baten liquide middelen
Financiële baten projectvermogen
Overige opbrengsten

LASTEN
Aansturing
Raad van Toezicht
Jaarverslag

Communicatie
Netwerkbijeenkomst
Communicatie

Project-gerelateerd
Servicepunt NMF
Onderzoek/inhu u r fin-econ/jur expertise
lncasso kosten

Exploitatie
Organisatiekosten
Reis-en verblijfkosten
Exploitatiekosten
Verzekeringen
Financiêle administratie en advies
Accountantskosten
Soflware
Hostíng websites
Telefoniekosten
I nhuur en detacheringskosten
Bankkosten
Rentelasten
Overig

Totale lasten

31-12-2015
¿c

75.324
243.611
240.191

1.500

Begroting 2015
€

379.227
244.840

31-12-2014î
È.

208.030
358.496

38.784

560.626 624.067 605.310

10.260 10.260
7.500

10.260
6.655

10.260 17.760 16.915

10.252

1 .195 15.000
9.636
8.743

11.447 15.000 18.379

33.500
21.898

5.789

35.000
50.000
4.500

33.500
52.733

61.187 89.500 86.233

839
42.418

756
6.076
9.688
1.002

414

415.201
1.338

200
44.540

800
6.684
7.321
1.331

500
145

452.420
I .100

126
263

42.538
754

8.970
8.773
1.002

420.101
1.069

I
180

477.732 515.041 483.783

637.301

Exploitatiesaldo

-33-

560.626

(13.234)

605.310



* De Drentse Energie Organisatie heeft in totaal €29,2 miljoen aan subsidie ontvangen van de
provincie Drenthe. Deze subsidie wordt ingezet voor het financieren van projecten en ter dekking
van de exploitatiekosten van de Drentse Energie Organisatie. Zoals toegelicht in de Algemene
grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening worden de totale lasten van de Drentse Energie
Organisatie (in 2015 € 560.626,-) gedekt uit zowel de ontvangen rentevergoedingen (in 2015 €
483.803) als de exploitatiesubsidie van de provincie Drenthe (in 2015 €75.324'). Dit verklaart het
verschil tussen de begrote baten en de gerealiseerde baten.
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemeen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarrekening 640.
De functionele en presentatie valuta van de jaarrekening betreft de euro. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs respectievelijk de nominale waarde.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde. Voor zover niet anders is vermeld, staan de liquide middelen vrij ter
beschikking.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de
balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten.

Toelichting activiteiten en opbouw eigen vermogen
De organisatie is in het jaar 201"1opgericht door de Provincie Drenthe. De Drentse Energie
Organisatie richt zich op het versnellen van de transitie naar duurzame energieprojecten door
knelpunten weg te nemen die de realisatie van duurzame energieprojecten kunnen belemmeren.

Door de aard van de activiteiten, zijnde het verstrekken van leningen en garantiestellingen, worden
deze transacties met name via de balans verwerkt. De gelden hiervoor worden benut uit de
bedragen die zijn ontvangen van de Provincie Drenthe.

ln samenhang met de Provincie Drenthe is afgesproken hoe de Drentse Energie Organisatie zijn eigen
vermogen mag opbouwen. De basis van de opbouw eigen vermogen is gelegd in 2OL2.

Een belangrijke post binnen het eigen vermogen zijn de bestemmingsreserves. Dit betreffen
reserveringen vanuit de vooruitontvangen gelden (nog te verrichten prestaties) van de Provincie
Drenthe op moment dat een project in de financieringsfase komt. De opbouw loopt via de balans in
plaatsvan normalitervia de'staatvan baten en lasten'. De rente en vergoedingen die (in de
toekomst) worden ontvangen, zullen uiteraard wel leiden tot baten in de 'staat van baten en lasten'.
De bedragen die worden uitgeleend, of als bankgarantie worden verstrekt worden dus direct vanuit
de vooruitontvangen subsidie naar een bestemmingsreserve geboekt.

Vanaf l januari 2021 mogen geen nieuwe verplichtingen meer worden aangegaan met door de
provincie Drenthe verstrekte subsidiegelden. Een liquidatiesaldo zal worden uitgekeerd aan de
provincie Drenthe. Hierdoor is niet langer sprake van een benodigd verschil in de opbouw van eigen
vermogen, concreet of dit ten gunste van de Provincie Drenthe komt of ook ten gunste van derden
kan komen.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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

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

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

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar. De
resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd, verliezen
worden verantwoord zodra z'rj voorzienbaar zijn. De kosten worden bepaald met inachtneming van
de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans

Activa
Financiële activa
ln de leningsovereenkomsten zijn door de Drentse Energie Organisatie zekerheidsstellingen
opgenomen. Het kan hier gaan om leningsovereenkomsten met vestigen van hypotheek, met
verpanding van een SDE-subsidie of met een verpanding van vorderingen of andere activa.

Financiële vaste activa

Stand per I januari

Verstrekkingen
Aflossingen

Stand per 31 december

Kortlopend deel financiële vaste activa

Aflossingen

Stand per 31 december

Kortlopende vorderingen

Debiteuren

Overlopende activa

Vooruitbetaalde factu ren

Stand per 3l december

31-12-2015
2È

4.948.392

5.990.1 10

147.642

31-12-2014
¿c.

467.260

4.554.997

73.865

10.790.860 4.948.392

31-12-2016
E
È.

1.185.126

31-12-2015
êc

147.642
9.605.734 4.800.750

31-12-2015
¿È

126.875

242.300

908

31-12-2014
î!,

357.000

996

370.083 357.996

Overlopende activa
De overlopende activa betreft de nog te ontvangen renten op de verschillende bankrekeningen bij de
ABN AMRO, ING en bij de Rabobank.

Vooru itbetaa lde factu ren
De post vooruitbetaalde facturen heeft betrekking op een vooruitbetaalde verzekeringspremie voor
de Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering en jaarabonnementen
webhosting-namen.
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Liquide middelen
Het saldo aan liquide middelen per 31 december 2015 bedraagt € 16.971.233. De Drentse Energie
Organisatie beschikt over 13 bankrekeningen, waarvan 6 bankrekeningen bij de ABN AMRO, 4 bij de
ING bank en 3 bij de Rabobank.

Liquide middelen

ABN AMRO

ING bank

Rabobank

31-12-2015
Êc

7.704.725

2.075.303

7.191.205

31-12-2014
êE

9.776.232

4.520.613

8.556.154

16.971.233 22.852.999
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Passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de Drentse Energie Organisatie bestaat uit een tweetal
bestemmingsreserves:

1. Bestemmingsreserve
2. Bestemmingsreserve - gefinancierd

De bestemmingsreserves worden gevormd vanuit de vooruit ontvangen gelden van de provincie
Drenthe (post nog te verrichten prestaties). Binnen de Bestemmingsreserve zijn reserveringen voor
zestien projecten opgenomen. Binnen de bestemmingsreserve - gefinancierd zijn achtenzestig
projecten opgenomen.

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per 31 december

Stand per 1 januari

Toevoegingen

Aflossingen

Stand per 31 december

Crediteuren
Overlopende passiva
Nog te verrichten prestaties
Vooru itbetaalde an n uïteiten

31-12-2015
cc.

7.919.993

3.991.500
1.800.1 10

31-12-2014
¿
E.

7.475.000
4.999.025

4.554.032
10.111.383 7.919.993

Bestemmingsreserve
Binnen de bestemmingsreserve worden de door de Drentse Energie Organisatie geldleningen
verantwoord, waarvan er de intentie is om de geldleningen te verstrekken. De bestemmingsreserve
bestaat uit een zestien bestemmingsreserves, waarvan twee garantiekapitaal betreffen en de
resterende viertien betreffen voorstellen om geldleningen te verstrekken aan instellingen met een
duurzaam energieproject. Van deze voorstellen voor het verstrekken van geldleningen is in 2015 niet
overgegaan tot betaling.

Bestemmingsreserve - gefinancierd

31-12-2015
I
È,

4.948.392

5.990.1 10

147.642

31-12-2014
îc

467.260
4.554.032

72.900

10.790.860 4.948.392

Bestemmingsreserve - gefinancierd
Binnen deze reserve worden de door de Drentse Energie Organisatie uitbetaalde geldleningen
verantwoord. ln 2015 zijn, van de voorstellen voor het verstrekken van geldleningen, achtenzestig
projecten overgegaan tot beta ling.

Kortlopend vreemd vermogen
31-12-2015

I
<.

26.721
8.992

7.314.595
129.625

31-12-2014î
È,

63.219
42.412

15.173.777
11.595
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Nog te verrichten prestaties
Deze post betreft de niet bestede subsidiegelden van de provincie Drenthe ter financiering voor de
duurzame Drentse projecten en de exploitatiekosten van de Drentse Energie Organisatie. De post
nog te verrichten prestaties fungeert hiermee als een post voor vooruit ontvangen gelden van de
Provincie Drenthe, waaruit de reserveringen worden gemuteerd op het moment dat een project in
de financieringsfase komt. Vanuit deze post worden de bestemmingsreserves gevormd.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De niet in de balans opgenomen verplichting betreft het dienstenprotocoldat DEO heeft met de
Provincie Drenthe. ln dit dienstenprotocol staan het gebruik van de huisvesting, gebruik ICT en
telefonie, diensten en middelen en financiële administratie/advies geregeld, die de provincie
Drenthe aan de Drentse Energie Organisatie ter beschikking stelt. Hiervoor betaalt DEO jaarlijks
€ 48.494 (incl. BTW) aan de provincie Drenthe. De looptijd van dit contract loopt tot en met 2015.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

BATEN
Exploitatiesubsidie

Financiële baten liquide middelen
Financiële baten projectvermogen
Overige opbrengsten

ABN AMRO
ING bank
Rabobank

31-12-2015
zÈ

75.324
243.611
240.191

1.500

31-12-2014
2
E.

208.030

358.496

38.784

560.626 605.310

Exploitatiesubsidie
Deze post betreft een deel van de ontvangen subsidiegelden van de provincie Drenthe ter dekking
van de exploitatiekosten van de Drentse Energie Organisatie.

Financiële baten liquide middelen
Deze post heeft betrekking op de ontvangen renten van de verschillende bankrekeningen bij de ABN
AMRO, ING en Rabobank.

Financiële baten liquide middelen
31-12-2015

IÈ

122.820
13.431

107.360

31-12-2014
€

168.499
54.553

135.444
243.611 358.496

Financiële baten projectvermogen
Deze post heeft betrekking op de ontvangen renten van de uitgezette leningen onder de post
financiële vaste activa.
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LASTEN

LASTEN

Aansturing
Raad van Toezicht
Jaarverslag

Gommunicatie
Netwerkbijeenkomst
Communicatie

Projecgerelateerd
Servicepunt NMF
Onderzoek/inh uur fin-econ/j ur expertise
lncasso kosten

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

Software
Hosting website
lnhuur en detacheringskosten
Bankkosten
Rentelasten
Overig

Totale lasten

31-12-2015
cÈ

10.260

31-12-2014
î
G,

10.260

6.655
10.260 1ô.915

31-12-2015
.cc

10.252

1 .195

31-12-2014
êÈ

9.636
8.743

11.447 18.379

31-12-2015
2
E.

33 500
21.898

5.789

31-12-2014
2
E.

33.500
52.733

61.187 86.233

31-12-2015
c
Ë.

27.048

31-12-2014
fc.

27.048
126

15.490
263
754

8.970
8.773
1.002

15.370
839
756

6.076
9.688
1.002

414
415.201

1.338
420.101

1.069
8

181

477.732 483.783

Exploitatiesaldo
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Bezoldiging commissarissen en bestuurder

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

Commissarissen
De bezoldiging van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht bedraagt totaal in boekjaar
2OL5 €10.260. Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt de bezoldiging € 3.000 per jaar,
exclusief BTW.

Bestuurder
De bestuurder/directeur van de Drentse Energie Organisatie werd in 2015 voor 0,8 fte ingehuurd via
Katha Management & Advies. De vergoedingen voor arbeid bedroeg in 2015 € 149.82O. De betaalde
BTW over deze vergoedingen bedroeg € 3L.462. De kosten zijn ondergebracht onder de post inhuur
en detacheringskosten.

WNT-ve rantwoording 2015
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting
Drentse Energie Organisatie van toepassing zijnde regelgeving: Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, de uitvoeringsregeling WNT en specifiek Artikel
2a. van de Uitvoeringsregeling WNT.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Stichting Drentse Energie Organisatie is € 179.000. Het
weergegeven individuele WNT-maximum is vastgesteld op basis van verrichte arbeid, waarbij voor de
berekening de omvang van de verrichte arbeid nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-
maximum voor de leden van Raad van Commissarissen bedraagt voor de voorzitter L5% en voor de
overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het
dienstverband.

bedragen x € 1 Dhr. D. Dijk Mevr. M. Van Ee Dhr -1.W. Resink

Functie(s)
Duur dienstverband

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging
Beloning
Belastba re onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

SubtotaaF

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

VOORZITTER

ur - 3L/L2

26.450

3.000

3.000

3.OOO

Lid

L/r - 3t172

17.900

3.000

s.000

Lid

uL - 31/t2

17.900

3.000

3.000
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bedragen x € 7 Guido Hoek

Functie(s)
Duur inzet in 2015
Omvang inzet (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
Echte of fictieve dienstbetrekking?

Zo n¡et, langer dan 6 maanden
binnen 18 maanden werkzaam?

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging
De vergoeding
De vergoeding voor de kosten van
bemiddeling
De vergoeding voor de bureaukosten
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Assen, 3 mei2016

Directeur/Bestuurder
Llt - 3L/L2

0,8
nee
ja

179.OOO

t49.820

149.820

149.820

Dhr. D. Dij rR van Toezicht)

ht) Dhr. J.W. tid van Toezicht

Ja

ecg r4.-l
Dhr G. Hoek (di

Mevr. M. va d
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Controleverklaring
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deJong&laan Accountants
Belastingadviseurs

Amerikaweg 8
9407 TK Assen

0592-314028
0592-31 6336

assen@onglaan.nl
www.jonglaan.nl

telefoon

fax

e-ma¡l

internet

Controleverklar¡ng van de onafhankelijke accountant

Aan: de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting Drentse Energie Organisatie

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Drentse Energie Organisatie te Assen
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over
2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een ovezicht van de gehanteerde grondslagen voor fìnanciële
verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelij kheid van de directie
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector WNT), alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die voldoet aan de WNT-eisen van
financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

Het bestuur ¡s voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening en de naleving van die WNT-eisen van financiële rechtmatigheid mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. D¡t vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie
van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing
voor ons oordeel te bieden.

-J' #,P

$ftr{ c¡a+rDe Jong & Laan Aæountânts 8.V., gevestigd te Almelo, KvK 06054458- Op ¿l onze diensten en werkzaamheden zÛn onze algemene voofraarden van toepassing. Deze alqemene
vooMaaden z¡jn gedeponeerd bü de KvK Oost Nederland te Enschede onder nr 08153431, z¡jn ¡n te zien op ww.jonglaan.nl, en woden op vezoek kosleloos loegezonden.





deJong&laan

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van
Stichting Drentse Energie Organisatie per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming
met de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ 640 Organisaties zonder winstoogmerk.

Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de
WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels
toepassing WNT.

Assen, 3 mei 2016
De Jong & Laan B.V

R.R. Og






