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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij sturen wij u ter informatie het Beleidsplan Drentse Energie Organisatíe 2017-
2020, waarmee wij op 18 juli 201 7 hebben ingestemd. Tevens treft u hierbij het
Actieplan 2017 van de Drentse Energie Organisatie (hierna te noemen DEO) aan.

De op initiatief van uw Staten ín 2011 opgerichte en op afstand gezette DEO heeft
als doel uitvoering te geven aan het provinciale klimaat- en energiebeleid door knel-
punten, die de transitie naar duurzame energieprojecten kunnen belemmeren, weg te
nemen door middel van financiering en kennisontzorging. Projectfinanciering vindt
plaats via leningen en eventuele participaties. De looptijd van de DEO is van 2O11-
2020.

Het Beleidsplan 2017-2020 schept de inhoudelijke kaders op basis waarvan de jaar-
lijkse actieplannen worden beschreven en uitgevoerd. Wij constateren dat het Be-
leidsplan 2017-2020 een logische continuering is van het huidige succesvolle beleid
van de DEO en op een aantal punten meer focus heeft. Daarbij gaat het met name om
duurzaam vastgoed, initiatieven van onderaf en energiebesparing in het midden- en
kleinbedrijf (mkb). De DEo constateert dat er juist op deze gebieden kansen liggen
om de energietransitie te versnellen, alsmede dat hier aansluiting is bij het provinciaal
energieprogramma. Daarbijwordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met de partners
in het werkveld.

Voor 2017 is de verwachting dat er voor € 4 miljoen aan financiering wordt afgesloten
De DEO blijft inzetten op initiatieven van onderaf door deelname in het Servicepunt
Energie Lokaal Drenthe en door het verstrekken van leningen aan maatschappelijke
organisaties. Daarnaast wordt het project Energiebesparing mkb tot uitvoering
gebracht.
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Om haar huidige financieringsritme tot het einde van de looptijd van de DEO te
kunnen continueren, heeft de DEO ons verzocht om aanvullende financiële middelen
in de vorm van een lening van € 10 miljoen. Op basis van de onlangs door u vastge-
stelde Voorjaarsnota 2017, inclusief amendement 4201 7-1 , zullen wij later dit jaar
met concrete voorstellen komen over hoe wijdeze aanvullende financiering vorm en
inhoud zullen geven.

De huidige reglementen, de organisatiestructuur, de statuten en het Handboek DEO
zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving ten tijde van de oprichting van de DEO in
2011 . De veranderingen daarin maken het noodzakelijk dat de DEO de stukken
opnieuw tegen het licht houdt en waar nodig aanpast.
Een ander belangrijk aspect is de periode na 31 december 2020. Volgens de huidige
afspraken is dat het moment waarop de DEO stopt en de subsidie terugvloeit naar de
provincie.

Deze aspecten zullen tezamen met de aanvullende voorwaarden voor de financiering
in de tweede helft van 2017 als één voorstelter besluitvorming aan uw Staten worden
voorgelegd.

Het Beleidsplan 2017-2020 en het Actieplan 2017 bieden een goede basis voor con-
crete realisatie van Drentse energieprojecten. Daarmee draagt de DEO voortvarend
bij aan de provinciale beleidsdoelen op het gebied van de energietransitie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris

Bijlage: Bele

wa.coll.

idsplân DE 201 7 -2020 (inclusief Actieplan 2017)

L
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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€              


