
 

Aan: 
de voorzitter en leden van  
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
Assen, 31 mei 2022 
Ons kenmerk 22/5.4/2022000832 
Onderwerp: Jaarstukken 2021 Energiefonds Drenthe
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij treft u ter informatie aan het Jaarplan 2022 (begroting), Jaarverslag en de 
Jaarrekening 2021 van het Energiefonds Drenthe. In het kader van de sturing op 
verbonden partijen is eind 2014 met uw Staten de afspraak gemaakt dat uw  
Staten van de belangrijkste verbonden partijen in de exploitatiefase de Jaar- 
stukken en Begroting ontvangt. Het Jaarplan is het Jaarverslag en de Jaarstukken 
2021 zijn op (25 april 2022 respectievelijk 11 februari 2022) door het bestuur van 
het Energiefonds Drenthe vastgesteld. De Jaarrekening is voorzien van een goed-
keurende verklaring van De Jong & Laan Accountants BV voor wat betreft ge-
trouwheid en rechtmatigheid.  
 
Relatie met provinciaal doel 
Zoals met u afgesproken, leggen wij in deze brief kort de relatie tussen het  
Jaarplan 2022 het Jaarverslag 2021 van het Energiefonds en de provinciale doel-
stellingen. De inzet van het Energiefonds is gericht op het versnellen van de  
energietransitie. In dat kader financiert het Energiefonds - door het verstrekken 
van energieleningen aan zowel bedrijven, organisaties en maatschappelijke in-
stellingen - projecten in het kader van duurzame energie. Het Energiefonds  
Drenthe levert een bijdrage aan realisatie van doelstelling 20.5.1.01 Het aandeel 
hernieuwbare energiebronnen bedraagt 14% in 2020 en 16% in 2023 en de doel-
stelling 21.5.1.02 In de periode 2020-2023 gebruiken de Drentse bedrijven 7% 
minder energie ten opzichte van 2015 hernieuwbare energiebronnen. 
 
  



 

 

Uit het Jaarverslag 2021 volgt dat de in 2021 mede door het Energiefonds  
Drenthe gefinancierde projecten (vanuit maatwerkfinancieringen en de energie-
leningen) zullen leiden tot een jaarlijkse CO2-reductie van 10.654 ton. Vanaf 2011 
leidt de door het Energiefonds Drenthe verstrekte financiering voor projecten ter 
realisatie van de energietransitie in totaal tot 149.744 ton CO2-reductie per jaar 
en 1.040 TJ besparing/opwek per jaar. De totale projectenportfolio die het Ener-
giefonds Drenthe (mede)financiert draagt daardoor significant bij aan de provin-
ciale klimaatdoelstellingen. 
 
Jaarverslag 2021 
In het Jaarverslag 2021 gaat de directie van het Energiefonds Drenthe in op de 
resultaten die in 2021 zijn behaald en het gevoerde risicobeheer. Het Jaarverslag 
sluit af met de prognose voor 2022. Uit het Jaarverslag en de Jaarstukken 2021 
wordt duidelijk dat Energiefonds Drenthe sinds de oprichting in 2011 flink, heeft 
gefinancierd in het versnellen van de energietransitie in Drenthe. In totaal is 
daarmee over de afgelopen jaren € 43,2 miljoen (revolverend) in 536 projecten 
gefinancierd en zijn € 233 miljoen aan investeringen uitgelokt met 1.040 TJ be-
sparing/opwek per jaar en 149.744 ton CO2-reductie per jaar. Per 31 december 
2021 staat ruim € 24 miljoen aan verstrekte leningen op de balans. 
 
Uit het Jaarverslag 2021 blijkt dat niet alle doelen uit het Jaarplan 2021 volledig 
zijn gerealiseerd. De doelstellingen zijn op pagina 8 opgenomen en via overzich-
telijk tabellen op de pagina 29 wordt aangegeven wat is gerealiseerd ten op-
zichte van de doelen. Het Energiefonds geeft meerdere oorzaken aan waarom de 
doelen niet allemaal zijn gehaald. Opvallend is, dat het aantal verstrekte finan-
cieringen is achtergebleven op de doelstelling. Een belangrijke reden hiervan is 
de COVID-19-pandemie, dit blijkt uit gesprekken met ondernemers die aangeven 
dat dit (te) grote onzekerheden gaf. De beoogde totale financieringsomvang is 
wel bijna gerealiseerd. Helaas is het realiseren van de doelstelling openbare vul-
punten voor waterstof nog steeds niet gelukt. De doelstelling (uit 2020) was zes 
gerealiseerde waterstofvulpunten in Drenthe en daarvan zijn twee gerealiseerd 
in 2020 en 2021. De realisatie van het netwerk dat door EFD is gefinancierd, heeft 
vertraging opgelopen als gevolg van de relatief zware vergunningsprocedures 
die aan een vulpunt zijn gekoppeld. Ook in 2021 is nog beperkt animo voor het 
aanschaffen van waterstofauto's. Het Energiefonds is wel al geruime tijd in over-
leg met een initiatiefnemer die 100 waterstof leaseauto’s wil gaan exploiteren in 
Drenthe. Het is de verwachting dat dit project in 2022 tot realisatie komt.  
 
Eind 2020 is de Garantieregeling Energiestudies geopend. Het Energiefonds  
Drenthe voert in opdracht van de provincie deze regeling uit. Energie-intensieve 
bedrijven kunnen een garantie krijgen op de kosten van een energiestudie.  
Net als in 2020 zijn ook in 2021 geen garanties verstrekt voor het uitvoeren van 
energiestudies. Het Energiefonds geeft aan dat bedrijven zeker wel zijn geïnte-
resseerd, maar dat de besluitvorming omtrent het al dan niet laten uitvoeren van 
een energiestudie langer duurt dan voorzien. 
 
  



 

 

Jaarrekening 2021 
Vanwege de subsidievoorwaarden van de provincie Drenthe is het Energiefonds 
niet in staat om zelf eigen vermogen op te bouwen.  
Een eventueel positief saldo van baten en lasten zal het Energiefonds moeten  
terugbetalen aan de provincie Drenthe. Om die reden worden positieve en nega-
tieve exploitatieresultaten verrekend met de schulden aan de provincie. Doordat 
in de eerste jaren de exploitatiesaldi negatief waren, is op dit moment per saldo 
sprake nog van een tekort, daarnaast is cumulatief voor een bedrag van bijna  
€ 2 miljoen op uitgezette leningen voorzien, ook dat bedrag is verrekend met de 
schuld aan de provincie wat inhoudt, dat bij een afrekening niet het gehele  
leningsbedrag bij de provincie terugkomt. Over 2021 heeft het Energiefonds een 
positief resultaat geboekt van € 43.184,- (over 2020 was dat € 321.133,- positief) 
wat vrijwel gelijk was aan het begrote saldo voor 2021. Het saldo is lager dan in 
2020, met name doordat extra aflossingen zijn gedaan, waardoor de rente- 
opbrengsten lager waren, daarnaast is in 2020 van de provincie Drenthe een  
garantiefondsbijdrage ontvangen om energie-intensieve bedrijven te stimuleren 
een energiestudie te laten uitvoeren, die bijdrage is niet in 2021 ontvangen. De 
organisatiekosten voor het Energiefonds bedragen in 2021 € 565.038,-- en liggen 
in lijn met de lasten van 2020. In 2021 heeft Energiefonds een kasstroom van 
€ 2,4 miljoen als aflossing op de verstrekte energieleningen ontvangen en is voor 
een bedrag van € 2,7 miljoen aan leningen verstrekt.  
 
Risico's 
Net als in voorgaande jaren is het grootste risico voor het Energiefonds het debi-
teurenrisico. De stichting rapporteert uitgebreid over het risicobeheer van de le-
ningenportefeuille in het Jaarverslag 2021. Uit deze toelichting wordt duidelijk 
dat mede door het actief debiteurenbeheer van het Energiefonds goede af- 
spraken zijn gemaakt over het inlopen van betalingsachterstanden en het inscha-
kelen van een incassobureau. Vrijwel alle leningen betreffen annuïtaire leningen 
waarbij de rente en aflossing maandelijks worden geïnd op basis van automa-
tische incasso’s. Wordt een maandbetalingen niet gedaan, dan bestaat er de mo-
gelijkheid snel op te treden. In 2021 zijn vier leningnemers formeel in gebreke 
gesteld. In één geval is tevens de lening gedeeltelijk opgeëist. Inmiddels hebben 
al deze leningnemers aan de voorwaarden voldaan en is de ingebrekestelling op-
geheven. Vijf bedrijven hebben hun betalingsachterstanden ingelopen met  
tussenkomst van het incassobureau. Al deze situaties zijn minnelijk afgehandeld 
en betaald. In 2021 heeft het Energiefonds aan drie leningen een verhoogd ri- 
sicoprofiel toegekend. Deze leningen vallen onder het bijzonder beheer. Dit be-
tekent onder meer dat het Energiefonds verscherpte aandacht heeft voor de  
kredietrisico's van deze leningen. Bij twee projecten is de risico inschatting hoog 
en is het aannemelijk dat de leningen niet (volledig) zullen worden afgelost. In 
totaal gaat het daarbij om een bedrag van bijna € 2 miljoen. Zoals hiervoor al 
aangegeven is dit bedrag op uitgezette leningen voorzien. De impact van COVID-
19 op de financiële situatie van de leningnemers lijkt, mede als gevolg van de 
steunpakketten, vooralsnog mee te vallen. Voor zes leningnemers heeft het  
Energiefonds nog uitstel verleend van de aflossingsverplichting tegenover 77 in 
2020. EFD heeft geen meldingen gehad van bedrijven die als gevolg van COVID-
19 in acute financiële problemen zijn geraakt.  



 

 

Jaarplan 2022 
Het Jaarplan 2022 is gebaseerd op het Beleidsplan 2021-2025. In dit beleidsplan 
zijn de inhoudelijke kaders beschreven op basis waarvan de jaarlijkse actie- 
plannen (jaarplannen) worden opgesteld en uitgevoerd. In het Jaarplan 2022 
geeft Stichting Energiefonds Drenthe aan welke doelen het heeft voor het jaar 
2022 en welke stappen het wil zetten om haar doelen te bereiken. Ook wordt in-
gegaan op de inhoudelijke en financiële aspecten voor het uitvoeringsjaar 2022. 
De geformuleerde doelen voor 2022 zijn: 
1. in 2022 zal het Energiefonds naar verwachting 100 Energieleningen Drenthe 

verstrekken. De verwachte cumulatieve leensom van deze leningen bedraagt: 
€ 2 miljoen; 

2. in 2022 zal het Energiefonds naar verwachting 15 Energieleningen Plus ver-
strekken. De verwachte cumulatieve leensom van deze leningen bedraagt:  
€ 1,5 miljoen; 

3. in 2022 zal het Energiefonds naar verwachting aan een vijftal projecten een 
maatwerkfinanciering verstrekken. De verwachte cumulatieve leensom van 
deze leningen bedraagt: € 3,5 miljoen; 

4. eind 2022 zijn naar verwachting twee garanties verstrekt voor het uitvoeren 
van een energiestudie. 

 
Ontwikkelingen 2022 
Medio 2021 is de focus van het Energiefonds formeel verbreed van energie- 
transitie naar reductie van de CO2-uitstoot. Hiermee komen circulaire projecten 
en projecten met betrekking tot bijvoorbeeld groene chemie of toekomstbesten-
dige landbouw ook voor ondersteuning in aanmerking. Met name ten aanzien 
van circulaire projecten wordt een stijging van de projecten in de projectenport-
folio verwacht, waarvan in 2022 de eerste projecten tot financiering en realisatie 
komen. Het Energiefonds geeft aan dat de stijgende energieprijzen leiden tot 
een flinke toename van het aantal vragen om informatie. Terugverdientijden van 
maatregelen halveren en de wil om te verduurzamen neemt toe. Tegenover de 
toenemende vraag om te verduurzamen staan het tekort aan technisch personeel 
en materialen/grondstoffen. Het is de verwachting dat deze knelpunten in de 
loop van 2022 alleen maar zullen toenemen. Gebaseerd op de huidige energie-
prijzen en het aantal vragen verwacht het Energiefonds dat de doelstellingen 
voor 2022 ruimschoots worden gehaald. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlagen: 
1. Jaarverslag Energiefonds Drenthe 2021 
2. Jaarrekening Energiefonds Drenthe 2021 



 

 

3. Jaarplan 2022 (begroting) Energiefonds Drenthe 



 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Jaarverslag 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
Status: Definitief 
Datum: 25 april 2022 
Opgesteld door: G.G.A. Hoek 
 
Energiefonds Drenthe is de werknaam van de Stichting Drentse Energie Organisatie en is mogelijk gemaakt 
door een subsidie van de provincie Drenthe. 
 
 
Verantwoording foto’s: 
Pagina 5: Stichting Joyce House 
Pagina 9: Groenleven BV 
Pagina 15: Funda, RTV Drenthe en Renolutions BV 
Pagina 19: Google Street View en Van der Meulen Vastgoed BV 
Pagina 22: SCE Academy 
Pagina 26: Dorpshuis Het Trefpunt 
Pagina 28: OrangeGas 
Pagina 32: VV Nieuw Buinen 
Pagina 36: Hotel Restaurant de Wapser Herberg 
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Maatwerkfinanciering: Joyce House, energieneutrale woonzorglocatie voor jongeren met een 
lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking (herbestemming voormalige kerk) 
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Bestuursverslag 2021 
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Inleiding 
 
De Stichting Drentse Energie Organisatie (EFD) is op 1 december 2011 opgericht door de provincie 

Drenthe en heeft als doel een bijdrage te leveren aan het reduceren van de CO2-uitstoot in Drenthe. De 

stichting werkt onder de naam Energiefonds Drenthe (EFD). Jaarlijks rapporteert EFD aan de provincie 

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

jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2021. 

Achtergrond 

EFD richt zich op het terugdringen van de CO2-uitstoot in Drenthe. Om dit te realiseren biedt EFD 

ondersteuning in de vorm van kennis, netwerk en/of financieringen aan partijen die willen investeren in 

energiebesparing, de opwekking van duurzame energie, circulaire economie, groene chemie of 

toekomstbestendige landbouw. EFD heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden een subsidie in de 

vorm van een lening ontvangen van de provincie Drenthe. De middelen uit de subsidie worden door EFD 

revolverend ingezet in projecten die een bijdrage leveren aan de doelstelling. Dit doet EFD door middel 

van het verstrekken van leningen. Het gaat hierbij altijd om kansrijke projecten die zonder deze vorm van 

financiering niet van de grond zouden komen. 

Samenwerken 

Het leveren van een significante bijdrage aan de reductie van de CO2-reductie in Drenthe kun je niet 

alleen. Daarom werkt EFD nauw samen met de verschillende beleidsafdelingen van de provincie Drenthe, 

Ik Ben Drents Ondernemer en het MKB-fonds. Daarnaast onderhoudt EFD een groot 

ambassadeursnetwerk van banken, accountants, gemeenten, brancheorganisaties, installateurs etc. Al 

deze partijen hebben samen bijgedragen aan de resultaten van EFD in 2021. 

 

 
 
 
€ 43,2 mln. gefinancierd 

 
536 projecten gefinancierd 

 
€ 233 mln. aan investeringen uitgelokt  

 
1.040 TJ besparing/opwek per jaar 

 
149.744 ton CO2-reductie per jaar 
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Jaarplan 2021   

De hoofdlijnen van het beleid van EFD staan verwoord in het beleidsplan 2021-2025. Dit beleidsplan vormt 

het kader voor het jaarlijks uit te werken jaarplan.  Voor 2021 kende het jaarplan de volgende 

doelstellingen: 

1. In 2021 zal EFD naar verwachting aan een tiental projecten een maatwerkfinanciering verstrekken. De 

verwachte cumulatieve leensom van deze leningen bedraagt: € 3,5 miljoen. 

2. Eén van de verstrekte maatwerkfinancieringen heeft betrekking op energieopslag, één op 

participatie/eigenaarschap en één op verduurzamen binnen de industrie. 

3. In 2021 zal EFD naar verwachting 15 Energieleningen Plus verstrekken. De verwachte cumulatieve 

leensom van deze leningen bedraagt: € 1,5 miljoen. 

4. In 2021 zal EFD naar verwachting een 100-tal Energieleningen Drenthe verstrekken. De verwachte 

cumulatieve leensom van deze leningen bedraagt: € 2 miljoen. 

5. Eind 2021 zijn er naar verwachting 6 waterstofvulpunten in Drenthe.  

6. Eind 2021 zijn er naar verwachting 50 waterstofauto’s in Drenthe. 

7. In 2021 zal EFD naar verwachting aan drie energie-intensieve bedrijven een garantie verstrekken voor 

de te maken kosten van een energiestudie  

 

Jaarverslag 2021 

In dit jaarverslag wordt eerst ingegaan op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Hierbij wordt kort 

stilgestaan bij het 10 jarig jubileum van de stichting om vervolgens meer inhoudelijk de externe en interne 

ontwikkelingen rond EFD te schetsen. In het vierde tot en met het achtste hoofdstuk van dit jaarverslag 

worden de in 2021 behaalde resultaten beschreven en getoetst aan de doelstelling uit het jaarplan. 

Vervolgens wordt ingegaan op het risicobeheer van de leningenportefeuille. Het jaarverslag wordt 

afgesloten met een prognose voor 2022.  
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Maatwerkfinanciering: Drijvend zonnepark de Mussels (51% lokaal eigendom) 
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10 jaar Stichting Drentse Energie Organisatie 
 

Op 1 december 2021 bestond de Stichting Drentse Energie Organisatie precies 10 jaar. Dit hoofdstuk 

geeft een opsomming van de belangrijkste ontwikkelingen binnen en rond EFD. 

Kennis, netwerk en financieringen 

Bij de oprichting op 1 december 2011 kreeg de Stichting de doelstelling mee om de energietransitie in 
Drenthe te versnellen door het bieden van ontzorging op kennis en ontzorging op financiële knelpunten. 
Nu 10 jaar later heeft EFD meer dan 1.000 organisaties (bedrijven, stichtingen, verenigingen, coöperaties) 
in Drenthe op één of andere wijze ondersteund met kennis en is aan 536 projecten financiering geboden. 
 
Sinds oktober 2021 werkt de Stichting Drentse Energie Organisatie onder de naam Energiefonds Drenthe 
en met een nieuwe doelstelling: het leveren van een bijdrage aan het reduceren van de CO2-uitstoot in 
Drenthe. Met de nieuwe doelstelling van EFD is ook de scope van het fonds verbreed met onder andere 
projecten met betrekking tot circulaire economie, groene chemie en toekomstbestendige landbouw. Wat 
ongewijzigd blijft is de aanpak: EFD levert kennis, netwerk en financieringen.  
 
Ter ere van het 10 jarig jubileum heeft de Stichting Drentse Energie Organisatie op 1 oktober 2021 een 
magazine uitgegeven. Dit magazine kan worden nagelezen door te klikken op deze link. 
 

Klanttevredenheidsonderzoek 

In het kader van het 10 jarig bestaan heeft EFD een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door 
onderzoeksbureau Enneüs uit Groningen. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het jubileummagazine 
en zijn samengevat op de volgende bladzijde van dit jaarverslag. 
  

Klik hier om het magazine te lezen. 

https://cdn.w4u.site/deo/UserUploads/DEF-Magazine%2010%20jaar%20DEO%20W2106%20194%20LR.pdf
https://cdn.w4u.site/deo/UserUploads/DEF-Magazine%2010%20jaar%20DEO%20W2106%20194%20LR.pdf
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Ontwikkelingen 
 

Dit hoofdstuk geeft een opsomming van de belangrijkste ontwikkelingen binnen en rond EFD. 

Covid-19 

Net als in 2020 werd 2021 gekenmerkt door de wereldwijde Covid-19 pandemie. Dit heeft in negatieve zin 

gevolgen gehad voor het aantal financieringsaanvragen. Covid-19 heeft vooral impact gehad op de 

energie-gerelateerde maatwerkfinancieringen (financieringen > € 150.000). Het aantal projecten op de 

projectenportfolio binnen de verbrede scope van EFD (circulaire economie) nam toe. Deze projecten 

bevonden zich echter met name in de haalbaarheidsfase en zullen naar verwachting in 2022 en 2023 in de 

financieringsfase komen.  
 

De impact van Covid-19 op de financiële situatie van de leningnemers lijkt, mede als gevolg van de 

steunpakketten, vooralsnog mee te vallen. Voor 6 leningnemers heeft EFD nog uitstel verleend van de 

aflossingsverplichting tegenover 77 in 2020. EFD heeft geen meldingen gehad van bedrijven die als gevolg 

van Covid-19 in acute financiële problemen zijn geraakt. Ook het betaalgedrag (voldoen aan rente- en 

aflossingsverplichtingen) liet ten opzichte van voorgaande jaren geen afwijkend beeld zien.  

Grondstoffen schaarste 

Medio 2021 leek de markt weer op gang te komen. Parallel hieraan leek een wereldwijde grondstoffen 

schaarste te ontstaan. De energie-gerelateerde projecten hadden vooral te kampen met een gebrek aan 

chips, hetgeen leidde tot langere levertijden en prijsstijgingen. Binnen EFD was dit terug te zien in langere 

realisatietermijnen (tijd tussen vertrekken lening en realisatie project) en een toename van het 

gemiddelde financieringsbedrag per lening. Voor een aantal projecten moest EFD tussentijds het 

leenbedrag verhogen als gevolg van prijsstijgingen.  
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Ontwikkelingen binnen EFD 

De structuur en werkwijze van EFD zijn in 2021 ongewijzigd gebleven. Wel is in februari een nieuwe 

parttime accountmanager aangetrokken. Hiermee is de bezetting binnen EFD 2,7 fte en weer gelijk aan de 

situatie van voor augustus 2020. De personele bezetting en functies van het bestuur zijn gelijk gebleven. 

 

Medio 2021 is de focus van EFD formeel verbreed van energietransitie naar reductie van de CO2-uitstoot. 

Hiermee komen circulaire projecten en projecten met betrekking tot bijvoorbeeld groene chemie of 

toekomstbestendige landbouw ook voor ondersteuning vanuit het EFD in aanmerking. De nieuwe 

accountmanager is hierop aangetrokken. Met name ten aanzien van circulaire projecten zien we een 

stijging van de projecten in de projectenportfolio. In 2022 zullen de eerste projecten hiervan tot 

financiering en realisatie komen. Ook het verhogen van het financieringsplafond van € 1 miljoen naar € 2,5 

miljoen heeft effect gehad. Hierdoor heeft EFD het onder andere mogelijk gemaakt dat een lokale 

coöperatie voor 51% eigenaar werd van een drijvend zonnepark. 
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Marktontwikkelingen 

Investeringsklimaat 

Na een ingetogen start van 2021 nam de investeringsbereidheid van bedrijven en instellingen voor het 

implementeren van verduurzamingsmaatregelen na de zomer van 2021 weer toe. Het aantal telefoontjes, 

vragen en afspraken was voor de laatste lockdown (eind 2021) vervijfvoudigd ten opzichte van het eerste 

half jaar van 2021. Tijdens de lockdown van december stagneerde dit licht.  

 

Financieringslandschap 
Binnen het financieringslandschap hebben zich in 2021 weinig wijzigingen voorgedaan. De markt blijft 

terughoudend en richt zich vooral op grote projecten met hoge zekerheid.  

EFD bevindt zich met haar financieringen tussen de € 5.000 en € 2.500.000 in een niche in de markt. Naast 

EFD zijn tevens het Nationaal Groenfonds en het BNG Duurzaamheidsfonds bereid om lagere 

financieringen te verstrekken. Hierbij richt het Nationaal Groenfonds zich echter meer op het 

verduurzamen van de landbouw. De BNG lijkt zich weer meer te gaan focussen op haar corebusiness 

waarbij het de verwachting is dat het BNG duurzaamheidsfonds haar activiteiten zal staken.  
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Maatwerkfinanciering: VVE Ellen, nul op de meter renovatie 
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Maatwerkfinancieringen 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van EFD met betrekking tot de in 2021 verstrekte 

maatwerkfinancieringen en de ondersteuning die EFD heeft geboden aan projecten om financiering te 

verkrijgen. Vervolgens wordt ingegaan op de in 2021 afgeloste financieringen. Dit hoofdstuk wordt 

afgesloten met een overzicht van de resultaten over de periode 2011-2021.  

Resultaten 2021 

Maatwerkfinancieringen zijn financieringen met een omvang van minimaal € 50.000 en maximaal € 2,5 

miljoen. EFD mag tot 50% van de investering financieren. In situaties waarbij EFD een senior financiering 

verstrekt mag het financieringspercentage maximaal 90% van de investering bedragen. Financieren 

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

uit het Investeringsreglement. 

EFD richt zich voor de maatwerkfinancieringen op projecten waarmee de CO2-uitstoot in Drenthe wordt 

gereduceerd. Dit zijn veelal bewezen technieken. Echter met de verbrede scope waarbij ook circulaire 

projecten behoren is EFD ook opgeschoven in de richting van meer innovatieve projecten. 

 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de in 2021 verstrekte maatwerkfinancieringen. 

Verstrekte maatwerkfinancieringen 2021 

  Aantal 
Cumulatieve 

omvang 
Uitgelokte 
investering 

Besparing/ 
Opwek  

CO2-reductie 

Maatwerkfinancieringen 3 € 3.650.000 € 25.285.000 51.910 GJ/jaar   8.094 ton/jaar 

 

 
 
 
€ 30,5 mln. gefinancierd 

 
69 projecten gefinancierd 

 
€ 209 mln. aan investeringen uitgelokt  

 
944.913 GJ besparing/opwek per jaar 

 
138.696 ton CO2-reductie per jaar 
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Naast  de in de tabel genoemde financieringen heeft EFD voor 1 project een financieringsvoorstel gedaan. 

Dit project kreeg echter alsnog een aanbod vanuit de bank waardoor financiering vanuit EFD niet langer 

nodig was om het project tot realisatie te brengen. 

 

Van de door EFD toegekende maatwerkfinancieringen wordt onderstaand een omschrijving gegeven: 

1. Lokaal eigenaarschap drijvend zonnepark: EFD heeft twee deelfinancieringen verstrekt voor het 

verkrijgen van 51% lokaal eigendom in een drijvend zonnepark. De eerste deelfinanciering betreft een 

langjarige financiering. De tweede deelfinanciering is een overbruggingsfinanciering waarmee de 

toekomstige opbrengsten uit crowdfunding worden voorgefinancierd.  

2. Verduurzamen appartementengebouw: Voor het verduurzamen van een appartementengebouw met 

124 koopappartementen heeft EFD een financiering verstrekt voor de eerste fase van het 

verduurzamingsproces. Op deze wijze kan de VVE de eerste quick wins realiseren en meet- en 

regelinstallaties plaatsen die input moeten geven voor de vervolgfasen. Voor de vervolgfasen voorziet 

de VVE dat zij een financiering krijgen van het Nationaal Warmtefonds.  

3. Ontwikkeling electrolyser: EFD heeft een voorfinanciering verstrekt op nog te ontvangen subsidies 

voor het validatieproces van een nieuwe generatie electrolyser. Voordelen van deze electrolyser zijn: 

het niet afhankelijk zijn van schaarse grondstoffen, een hoge energie-efficiency en de regelbaarheid 

(0-100%) waardoor deze zeer geschikt is om te koppelen aan intermitterende bronnen (bijvoorbeeld 

zon of wind).    

Afgeloste maatwerkfinancieringen 2021 

Naast de nieuw verstrekte maatwerkfinancieringen zijn er in 2021 ook twee leningen volledig afgelost. In 

beide gevallen betreft het een vervroegde aflossing. Met de genoemde aflossingen is een bedrag gemoeid 

van €450.610. EFD ontving in 2021 in totaal € 3.168.560 aan aflossing. 

 

 

 
Foto: Stichting Dorpsbelang Vledder 
 

Woonzorgcentrum Vledder 
 

 Vledder 
 
Realisatie energieneutraal woonzorg-
centrum op initiatief Dorpsbelang 
Vledder zodat oudere zorgbehoevende 
inwoners l in het dorp te kunnen blijven 
wonen. 
 
24 ton CO2-reductie per jaar 
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Financieringsadvies 

Met de verbreding van de scope en verhoging van het financieringsplafond medio 2021 zien we dat EFD 

vaak vroeger in het financieringsproces betrokken raakt en de financieringsvragen groter en complexer 

worden. In toenemende mate zien we ook dat achter deze financieringsvragen een ander financieel 

knelpunt schuilgaat dat eerst opgelost moet worden.  EFD ondersteunt bedrijven en organisaties hierbij 

vanuit haar taak “ontzorging op kennis”. In 2021 heeft EFD voor 6 bedrijven en organisaties een oplossing 

gevonden voor de financiële knelpunten zonder dat EFD hiervoor zelf een financiering heeft aangeboden. 

Met een aantal hiervan is EFD nog in gesprek over verduurzaming en mogelijke financiering. 

Maatwerkfinancieringen 2011 - 2021 

Sinds de oprichting van EFD in december 2011 zijn in totaal 69 maatwerkfinancieringen verstrekt met een 

gezamenlijke omvang van € 30.506.721. Met de gefinancierde projecten gaat een CO2-reductie gepaard 

van 138.696 ton/jaar. De investeringen bedragen in totaal € 208.711.476. 

  

 

Aantal financieringen per techniek in % Financieringen (€) per techniek in % 
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  Energielening Plus: Van der Meulen Vastgoed, zonnedak (1.248 panelen, ca. 380 kWp)  
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Energielening Plus 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van EFD met betrekking tot de in 2021 verstrekte Energieleningen 

Plus en de resultaten over de periode 2020-2021.  

Resultaten 2021 

De Energielening Plus is medio 2020 gelanceerd. De Energielening Plus is een standaard 

financieringsproduct voor bedrijven en vult het gat op dat zat tussen de maatwerkfinanciering en de 

Energielening Drenthe. De financiering ligt tussen de € 50.001 en € 150.000. Energieleningen Plus worden 

gekenmerkt door: 

• Aanvragen geschiedt via de website. Hiervoor zijn naam, adres, KvK-nummer, een geüploade offerte 

en een recente jaarrekening nodig; 

• Het bedrijf dient minimaal een BB rating te hebben; 

• Binnen tien werkdagen is de financiering afgerond; 

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

• De lening kent een lage looptijd-vaste rente 

• De lening kent een maximum financieringspercentage van 75%. 

• De lening kent geen afsluitprovisie en aflossen kan boetevrij. 

Door de Covid-19 heeft het enige tijd geduurd voordat geïnteresseerde bedrijven daadwerkelijk de 

Energielening Plus gingen aanvragen. In 2021 is er meer vraag gekomen naar deze Energielening. 

  

Verstrekte Energielening Plus 2021 

  Aantal 
Cumulatieve 

omvang 
Uitgelokte 
investering 

Besparing/ 
Opwek  

CO2-reductie 

Energielening Plus 11 € 1.189.310 € 1.551.241 5.818 GJ/jaar 668,7 ton/jaar 

 
 
 
€ 1,5 mln. gefinancierd 

 
13 projecten gefinancierd 

 
€ 2,2 mln. aan investeringen uitgelokt  

 
6.567 GJ besparing/opwek per jaar 

 
785 ton CO2-reductie per jaar 
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In de onderstaande tabel zijn de verstrekte Energieleningen Plus onderverdeeld per bedrijfstak en 

technologie. 

Verstrekte Energieleningen Plus per bedrijfstak en technologie 2021 

Project Zon 
Zon/iso-

latie 
LED Isolatie 

Duurz. 
vast-goed 

Totaal 

Agrarische bedrijven 2     2 

Detailhandel    1  1 

Dienstverlening  1 1   2 

Horeca en recreatie     1 1 

Vastgoed beheer 1 1    2 

Zorg     3 3 

Totalen 3 2 1 1 4 11 

 

Energieleningen Plus 2020 - 2021 

Sinds de introductie van de Energielening Plus in 2020 zijn in totaal 13 van deze standaard leningen 

verstrekt met een gezamenlijke omvang van € 1.496.161. Met de gefinancierde projecten gaat een CO2-

reductie gepaard van785 ton/jaar. De investeringen bedragen in totaal € 2.199.385. 

  

Aantal ELP per techniek in % Financieringen (€) per techniek in % 
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Energielening Drenthe: SCE Academy, LED-verlichting 
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Energielening Drenthe 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van EFD met betrekking tot de in 2021 verstrekte en afgeloste 

Energieleningen Drenthe. Daarnaast wordt ingegaan op de resultaten over de periode 2013-2021.  

Resultaten 2021 

De Energielening Drenthe is het 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. De procedure is net iets simpeler dan de Energielening Plus. Voor de Energielening Drenthe vindt 

geen rating van de aanvrager plaats. De Energielening Drenthe wordt gekenmerkt door: 

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

voldoende; 

• Binnen vijf werkdagen is de financiering afgerond; 

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

• De lening kent een lage looptijd-vaste rente 

• De lening kent een maximum financieringspercentage van 75%. 

• De lening kent geen afsluitprovisie en aflossen kan boetevrij. 

 

In de onderstaande tabel staan de in 2021 gesloten energieleningen vermeld. 

 

Verstrekte Energielening Drenthe 2021 

  Aantal 
Cumulatieve 

omvang 
Uitgelokte 
investering 

Besparing/ 
Opwek 

CO2-reductie 

Energielening Drenthe 73 € 2.013.147 € 2.970.980 9.333 GJ/jaar 1.355 ton/jaar 

 

 
 
 
€ 11,2 mln. gefinancierd 

 
454 projecten gefinancierd 

 
€ 22 mln. aan investeringen uitgelokt  

 
88.551 GJ besparing/opwek per jaar 

 
10.263 ton CO2-reductie per jaar 
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Naast de 73 in de tabel genoemde verstrekte financieringen hebben nog 5 bedrijven een 

financieringsvoorstel gehad die uiteindelijk geen gebruik hebben gemaakt van dit voorstel. 

In de onderstaande tabel zijn de verstrekte Energieleningen Drenthe onderverdeeld per bedrijfstak en 

technologie. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de kolommen “LED” en “isolatie” vervangen door  

“zon/opslag” en “elektrificatie”.  Er waren geen organisaties die alleen in LED of alleen in isolatie hebben 

geïnvesteerd. Isolatiemaatregelen maken wel onderdeel uit van de projecten vallend onder de categorie 

duurzaam vastgoed. We spreken over duurzaam vastgoed indien er een combinatie aan maatregelen 

wordt uitgevoerd (vaak combinatie van zonnepanalen, warmtepomp en isolatie). 

 

Verstrekte Energieleningen per bedrijfstak en technologie 2021 

Project Zon 
Zon/op-

slag 
Zon/LED 

Kleine 
wind-
molen 

Elektri-
ficatie 

Overig 
Duurz. 
vast-
goed 

Totaal 

Agrarische bedrijven 19  1 1 3  1 25 

Autobedrijven 2      3 5 

Bouw- en installatiebedr. 4       4 

Coöperatie      1  1 

Detailhandel 5      4 9 

Dienstverlening 6    1 1 3 11 

Dorpshuis       1 1 

Horeca en recreatie 5 1    1 5 12 

Industrie 2     1 1 4 

Sportverenigingen 1       1 

Totalen 44 1 1 1 4 4 18 73 

  

 
 
 



 
 
 
 
 

 -25- 

Afgeloste Energieleningen Drenthe 2021 

Naast de nieuw verstrekte Energieleningen zijn in 2021 in totaal 15 Energieleningen volledig afgelost. In 7 

gevallen is sprake van einde looptijd lening en in 7 gevallen is de lening vervroegd afgelost. Eén lening is 

overgesloten naar een Energielening Plus. Voor deze lening geldt dat aanvullende maatregelen zijn 

getroffen om het bedrijf verder te verduurzamen. Hierbij is de lopende Energielening Drenthe 

geïntegreerd in een nieuwe Energielening Plus. 

 

Energieleningen Drenthe 2013-2021 

Sinds de invoering van de Energielening Drenthe zijn er in totaal 454 van deze standaard financieringen 

verstrekt met een gezamenlijke omvang van € 11.157.148. Met de gefinancierde projecten gaat een CO2-

reductie gepaard van 10.263 ton/jaar. De investeringen bedragen in totaal € 22.371.056. 

  

 
 
 

Aantal ELD per techniek in % Financieringen (€) per techniek in % 
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Energielening Drenthe: Dorpshuis het Trefpunt in Zandpol, zonnepanelen en LED-verlichting 
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Garantieregeling Energiestudies 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van EFD met betrekking tot de Garantieregeling Energiestudies.  

Resultaten 2021 

In november 2020 is de Garantieregeling Energiestudies geopend. Met de garantieregeling staat EFD 

garant voor de kosten van een energiestudie die wordt uitgevoerd in opdracht van een energie-intensief 

bedrijf. Drenthe kent ongeveer 40 van deze energie-intensieve industriële bedrijven. Deze zijn onder 

andere actief in de sectoren metaal, chemie, voedingsmiddelen, bouwmaterialen en diervoeders. De 

bedrijven kennen complexe productieprocessen, een hoog tot zeer hoog energiegebruik en hebben 

daardoor een jaarlijkse energielast van (veel) meer dan € 1.000.000,-.  

 

EFD is uitvoerder van de garantieregeling. De voorbereidende en acquirerende werkzaamheden liggen bij 

de provincie. In 2021 is door de provincie de pre-scanfase afgerond waarbij in kaart is gebracht voor welke 

van de 40 bedrijven het uitvoeren van een energiestudie interessant zou kunnen zijn. De rapportages van 

deze pre-scan vormen de basis voor het kunnen aanvragen van een garantie. Een bedrijf dient te 

beschikken over een positieve pre-scan om voor een garantie in aanmerking te komen. In 2021 zijn nog 

geen garanties verstrekt. Wel hebben meerdere bedrijven interesse getoond. De besluitvorming voor het 

laten uitvoeren van een energiestudie neemt echter meer tijd in beslag dan voorzien. 
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 Opening waterstofvulpunt OrangeGas aan de Duitslandlaan 1 te Assen (maatwerkfinanciering) 
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Toetsing aan de doelstellingen 
In dit hoofdstuk worden de in 2021 behaalde resultaten getoetst aan de doelstellingen en nader 

toegelicht.  

Resultaten 2021 versus doelstellingen 

In de onderstaande tabel zijn de in 2021 behaalde resultaten afgezet tegen de doelstelling uit het jaarplan 

2021. 

 

    Doelstelling Resultaat 

Aantal maatwerk financieringen 10 3(1) 

Aantal maatwerkfinancieringen m.b.t. 
energieopslag 

1 0(1) 

Aantal maatwerkfinancieringen m.b.t. lokale 
participatie/eigenaarschap 

1 1(1) 

Aantal maatwerkfinancieringen in de industrie 1 1(1) 

Totale omvang maatwerkfinancieringen € 3,5 miljoen € 3.650.000(1) 

Aantal financieringen Energielening Plus 15 11(2) 

Totale omvang Energielening Plus € 1,5 miljoen € 1.189.310(2) 

Aantal financieringen  Energielening Drenthe 100 73(3) 

Totale omvang Energieleningen Drenthe € 2 miljoen € 2.013.147(3) 

 

 
Foto: de heer. R. Muurling 

 
VW Store 
 

Assen 

 

Zonnepanelen 

 

LED-verlichting 

 

Dak-/vloer-/spouwmuurisolatie 

 

Wekken 13.000 Kwh op 

 

7,3 ton C02-reductie per jaar 
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(vervolg tabel)    Doelstelling Resultaat 

Aantal gerealiseerde waterstofvulpunten in 
Drenthe (doelstelling uit 2020) 

6 2(4) 

Aantal aanwezige waterstofauto’s in Drenthe 
(doelstelling uit 2020) 

50 18(4) 

Aantal garanties energiestudies 3 0(5) 

 

Toelichting: 

1. Het aantal verstrekte maatwerkfinancieringen is achtergebleven op de doelstelling. Een belangrijke 

reden hiervan is de Covid-19 pandemie. Daarnaast heeft een deel van de potentiële aanvragers van 

een maatwerkfinanciering gebruik gemaakt van de Energielening Plus.  

Met name het aantal energie gerelateerde projecten bleef achter op de verwachtingen. In 2020 

werden deze projecten uitgesteld tot nader order. Met betrekking tot de verbrede scope groeide het 

aantal circulaire projecten in de pijplijn sterk. Realisatie en eventuele financiering van deze projecten 

is echter voorzien vanaf 2022.   

Ondanks dat EFD minder maatwerkfinancieringen heeft verstrekt dan de doelstelling is het doel voor 

de financieringsomvang wel bereikt. Dit hangt met name samen met de verhogen van het maximum 

financieringsbedrag.  

2. Covid-19 heeft ook invloed gehad op het aantal verstrekte Energieleningen Plus. Er zijn minder 

leningen aangevraagd dan de doelstelling. Uit het aantal verzoeken om informatie dat EFD krijgt, blijkt 

echter dat de bekendheid van deze standaard financieringsvorm toeneemt, hetgeen op termijn 

positieve gevolgen zal hebben op het aantal aanvragen  

  

 

 

 
 

VV Noordscheschut 
 

Noordscheschut 
 
Zonnepanelen  
 
Heatpipes  
 
Wekken 38.500 Kwh op 
  
Besparen 6.000 m³ op gasverbruik 
 
32,2 ton CO2-reductie per jaar 
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3. Ten aanzien van de Energielening Drenthe is het aantal leningen ook achter gebleven bij de 

verwachtingen. Uit gesprekken met ondernemers blijkt dat dit vooral komt door de onzekerheden als 

gevolg van Covid-19. Doordat het gemiddelde financieringsbedrag per verstrekte Energielening 

langzaam stijgt is de doelstelling voor wat betreft de financieringsomvang van de Energieleningen 

Drenthe wel behaald.  

4. In 2021 is er één waterstofvulpunt bijgeplaatst. De realisatie van het netwerk dat door EFD is 

gefinancierd heeft vertraging opgelopen als gevolg van de relatief zware vergunningsprocedures die 

aan een vulpunt zijn gekoppeld. 

Het is moeilijk om zicht te krijgen op het aantal waterstofauto’s dat in Drenthe is geregistreerd. EFD 

heeft zelf zicht op 18 waterstofauto’s waarvan EFD er 7 heeft gefinancierd. Daarnaast is EFD al 

geruime tijd in overleg met een initiatiefnemer die 100 waterstof leaseauto’s wil gaan exploiteren in 

Drenthe. Bancair is voor dit project al een indicatieve termsheet uitgebracht. Het is de verwachting dat 

dit project in 2022 tot realisatie komt.  

5. In 2021 zijn geen garanties verstrekt voor het uitvoeren van energiestudies voor energie-intensieve 

bedrijven. EFD voert de garantieregeling uit in opdracht van de provincie. Bedrijven zijn zeker 

geïnteresseerd. De besluitvorming omtrent het al dan niet laten uitvoeren van een energiestudie 

duurt echter langer dan voorzien.  
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Energielening Drenthe: VV Nieuw Buinen, LED-sportveldverlichting, zonnepanelen en energieopslag 
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Risicobeheer 
 

Het aantal verstrekte leningen en de omvang van het uitstaande geld neemt toe. Hiermee wordt het 

risicobeheer op de leningenportefeuille een steeds belangrijker taak van EFD. In dit hoofdstuk wordt 

ingegaan op preventieve maatregelen, ingebrekestellingen en leningen in een bijzonder beheersituatie. 

Preventieve maatregelen 

EFD biedt risicokapitaal. Dat wil zeggen dat de financieringen in de regel een hoger risico kennen dan 

reguliere bankfinancieringen. Dit hangt samen met één van de grondbeginselen dat EFD niet concurrerend 

in de markt mag opereren en daarom slechts financiert op het moment dat dit bancair niet of niet geheel 

gebeurt.  

 

EFD probeert de risico’s van haar leningen te beperken door zorgvuldige procedures te doorlopen 

(beschreven in het procedurehandboek) en de besluitvorming op te knippen in een adviesrol van de 

uitvoeringsorganisatie van EFD en besluitvorming door het bestuur. De door de uitvoeringsorganisatie 

uitgevoerde risicoanalyse vormt een belangrijk afwegingspunt bij de uiteindelijke besluitvorming. Bij het 

verstrekken van financieringen vestigt EFD waar mogelijk zekerheden in de vorm van pandrechten of 

hypotheekrechten. 

 

99% van de leningen van EFD betreft annuïtaire lenigen waarbij de rente en aflossing maandelijks worden 

geïnd op basis van automatische incasso’s. Door de maandelijkse betalingen heeft EFD een belangrijke 

eerste graadmeter van de financiële situatie van de leningnemer (bijvoorbeeld bij een stornering). Dit 

geeft de mogelijkheid snel op te treden indien een ondernemer in moeilijkheden dreigt te komen. In 2021 

was het storneringspercentage van de incasso’s in lijn met voorgaande jaren relatief laag. In het 

merendeel van de gevallen was de oorzaak een tijdelijk tekort aan saldo op de rekening en werd bij de 
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herhalingsincasso alsnog betaald. In 5 gevallen is het betalen van de incasso uithanden gegeven aan een 

incassobureau. Al deze situaties zijn minnelijk afgehandeld en betaald. 

 

Voor de grotere maatwerkfinancieringen vraagt EFD jaarlijks de jaarrekeningen op. Dit geeft naast het 

maandelijks beeld van het betaalgedrag inzicht in de financiële positie van het project. Tot nu toe is er 

geen aanleiding geweest om op basis van de ingediende jaarrekeningen met de leningnemers in overleg te 

treden. 

 

Daar waar mogelijk vestigt EFD voor maatwerkfinancieringen zekerheden in de vorm van hypotheek of 

pandrecht. Van de 69 afgesloten maatwerkfinancieringen heeft EFD in 62 gevallen zekerheden gevestigd.  

 

Ingebrekestelling 

Leningnemers die zonder overleg en overeenstemming vooraf niet aan hun verplichtingen voldoen of 

afspraken niet nakomen (verzuim) worden in gebreke gesteld. Een ingebrekestelling is een eerste stap tot 

het opeisen van de lening waarbij de leningnemer nog éénmaal de kans krijgt om binnen een door EFD 

gestelde termijn het verzuim op te heffen.  

In 2021 zijn 4 leningnemers formeel in gebreke gesteld. In één geval is tevens  de lening gedeeltelijk 

opgeëist. Inmiddels hebben al deze leningnemers aan de voorwaarden voldaan en is de ingebrekestelling 

opgeheven. 

Bijzonder beheer 

Van bijzonder beheer is sprake indien de lening een verhoogd risicoprofiel heeft als gevolg van 

bijvoorbeeld een achterstand op rente- en aflossingsverplichtingen dan wel in situaties waarbij de 
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financiële positie van de leningnemer is verslechterd. Het doel van bijzonder beheer is enerzijds de 

leningnemer te begeleiden naar herstel en anderzijds het bewaken van het kredietrisico op de 

openstaande lening. Eind 2021 zaten drie leningen in bijzonder beheer. In de onderstaande tabel wordt 

per lening een korte toelichting gegeven en een kwalitatieve beschrijving van het risico. 

 

 
  

Project Hoofdsom  Toelichting 

Zonnedak € 150.000 
(was € 150.000) 

De zonnepanelen zijn ondergebracht in een SPV die toebehoort aan een 
boerenbedrijf. EFD heeft een voorfinanciering verstrekt voor de aansluitkosten 
van het PV-systeem. Doordat het boerenbedrijf slecht draait is men niet in staat 
gebleken het project geheel af te ronden en de financiering af te lossen. 
 
Risico-inschatting: Hoog.  

Biovergisters  € 1.439.918 
(was € 2.000.000) 

Op het boerenerf zij twee vergisters gesitueerd. De vergisters en de overige 
onderdelen van het boerenbedrijf draaien al een paar jaar slecht. In het voorjaar 
van 2021 zijn de financieringen van de vergisters geherstructureerd. Tot einde 
2021 kon men aan de betalingsverplichtingen voldoen. Eind 2021 zijn de 
vergisters stilgezet en wordt gezocht naar een overname kandidaat. Men hoopt  
in de loop van 2022 de overname van de vergister te effectueren.  
 
Risico-inschatting: Hoog.  

Warmtenet € 770.612 
(was € 1.000.000) 

Het warmteverlies in het warmtenet is dusdanig groot dat de inkoopkosten van 
de warmte groter zijn dan de opbrengsten van de verkoop. In 2021 is met alle 
betrokkenen van het warmtenet een reddingsplan uitgewerkt. De verwachting is 
dat dit plan medio 2022 kan worden geëffectueerd.  
 
Risico-inschatting: Gemiddeld. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 -36- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energielening Drenthe: Hotel Restaurant De Wapser Herberg, zon op dak  
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Prognose 2022 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de marktontwikkelingen en de prognose voor 2022. 

Marktontwikkelingen 

De energieprijzen zijn begin 2022 als gevolg van de oorlog in de Oekraïne enorm gestegen. Bedrijven en 

instellingen die nu een nieuw energiecontract moeten afsluiten of een variabel contract hebben, kunnen 

tot vier keer duurder uitkomen. Binnen EFD zien we dat de stijgende energieprijzen leiden tot een explosie 

van het aantal vragen om informatie. Terugverdientijden van maatregelen halveren en de wil om te 

verduurzamen neemt toe. 
 

Tegenover de toenemende vraag om te verduurzamen staan het tekort aan technisch personeel en 

materialen/grondstoffen. Dit begint al bij de vraag: welke maatregelen kunnen we treffen. Veel 

energieadviseurs krijgen meer vragen dan ze kunnen beantwoorden. 

Daarnaast krijgen veel bedrijven en instellingen moeilijk offertes voor de maatregelen die men wil 

uitvoeren. In situaties waarbij wel een offerte is afgegeven loopt de wachttijd voor de uitvoering van al 

snel op tot 9 maanden en bestaat er de mogelijkheid dat de prijzen (ondanks getekende offerte) 

gedurende de wachttijd stijgen. Het is de verwachting dat deze knelpunten in de loop van 2022 alleen 

maar zullen toenemen.  
 

Samen met de provincie is EFD gestart met het project “Houdt grip op uw energierekening”. Hierbij 

worden bestaande leningnemers van EFD  ondersteunt bij het in kaart brengen van verdere 

verduurzamingsmogelijkheden en begeleid in het traject om deze maatregelen gerealiseerd te krijgen. 

Met het project willen we bedrijven en instellingen gemotiveerd houden in de wil om verder te 

verduurzamen. 
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Prognose 

Gebaseerd op de huidige energieprijzen en het aantal vragen dat EFD ontvangt verwacht EFD dat de 

doelstelling voor 2022 ruimschoots worden gehaald. Lagere levertijden en stijgende grondstofprijzen 

zullen wel de daadwerkelijke realisatie vertragen maar zullen weinig invloed hebben op de wil om te 

verduurzamen. EFD voorziet over de volle breedte van de scope en over de volle breedte van het 

financieringsaanbod een toename in de vraag voor financieringen.  

 

 

 
 
 
 
 

Dit Jaarverslag 2021 is vastgesteld in de bestuursvergadering van EFD d.d. 25 april 2022 
 
 
D. Dijk     W.H.M. Cnossen      K.E. Engelse 
(voorzitter)    (Secretaris)       (Penningmeester) 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Drentse Energie Organisatie

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 Stichting Drentse Energie Organisatie te Assen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Drentse Energie Organisatie per 31 december 2021 en van het
resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 “Organisaties zonder
winststreven” en de bepalingen van en krachtens de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semi-publieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen,
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Benadrukken fiscale positie
Wij vestigen de aandacht op de paragraaf Vennootschapsbelastingplicht (Vpb) in de toelichting van de jaarrekening,
waarin de gevolgen van de per 1 januari 2016 ontstane vennootschapsbelastingplicht van de onderneming is
toegelicht. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.



Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die alleen bestaat
uit de overige gegevens op grond van richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven” van de richtlijnen voor de
jaarverslaggeving.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie een materiële afwijking
bevat:

 In afwijking van richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven” van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving
ontbreekt het bestuursverslag. Om die reden doen wij geen uitspraak over het bestuursverslag.

Uitgezonderd het effect van het voorgaande zijn wij van mening dat de andere informatie:

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

 alle informatie bevat die op grond van RJ 640 is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ 640 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met RJ 640 “Organisaties zonder winststreven”.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

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

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

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

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften,
het controleprotocol WNT 2021 en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op basis
van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als zij concluderen dat er
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

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

Groningen, 11 februari 2022
De Jong & Laan Accountants B.V.

Origineel getekend door: drs. D. Bangma RA



 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

Jaarplan 2022 
Samen werken aan een duurzaam Drenthe 
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Inleiding 
 
Vanaf 1 oktober 2021 werkt de Stichting Drentse Energie Organisatie onder de naam Energiefonds 

Drenthe (EFD). Met de wijziging van de naam is tevens de scope verbreed van “Versnellen van de 

energietransitie” naar “Het reduceren van de CO2 uitstoot” en is het financieringsplafond verhoogd van 

€ 1 miljoen naar € 2,5 miljoen. Hiermee is EFD klaar om met haar kennis, netwerk en 

financieringsmogelijkheden een belangrijke bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzaam 

Drenthe.  

 

In de afgelopen twee “coronajaren” heeft het MKB (afhankelijk van de sector) de “kleine” investeringen in 

verduurzamingsmaatregelen redelijk voortgezet. Bij maatschappelijke organisaties zijn deze investeringen 

drastisch teruggelopen. Dit gold ook voor de grotere investeringsprojecten. Sinds de zomer van 2021 zien 

we echter het aantal groter investeringsprojecten weer toenemen.  

De ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 en de gevolgen hiervan blijven een onzeker factor. 

Daarom heeft EFD voor 2022 besloten om een “beleidsarm” jaarplan zonder inhoudelijke speerpunten op 

te stellen en in te zetten op de volle breedte van de scope van EFD. Dit in samenwerking met haar 

partners/ambassadeurs. 

 

EFD zal meebewegen met de ontwikkelingen in de markt. Waar EFD kansen ziet, zoekt zij de 

samenwerking met derden, brengt zij partijen met elkaar in contact en biedt zij kennis en financiering. 

Daarnaast kijkt EFD actief naar de mogelijkheden om bestaande en nieuwe technologieën op een 

gestandaardiseerd wijze in de markt kunnen zetten en op deze wijze de uitrol daarvan in Drenthe te 

versnellen. 
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Het Beleidsplan EFD 2021-2025 vormt de basis voor het Jaarplan. In dit jaarplan zijn eerst nogmaals de 

visie, missie en doelen uit het beleidsplan samengevat. Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkelingen 

in de markt, het verwachte investeringsklimaat en het financieringslandschap. In het hoofdstuk “Samen 

werken aan een duurzaam Drenthe” wordt beschreven hoe EFD met gebruikmaking van ambassadeurs 

haar acquisitiekracht wil vergroten. Dit jaarplan wordt afgesloten met een beschrijven van het beschikbare 

financieringsinstrumentarium en de verwachte resultaten voor 2022. 
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Visie, missie en doelen 
 

Visie 

EFD is opgericht om de realisatie van de klimaatdoelstellingen van de provincie te versnellen. De 

initiatieven die EFD heeft ondersteund blijken echter ook waardevolle bijdragen te leveren aan de 

provinciale doelen op het gebied van duurzaamheid, economie en leefbaarheid. EFD wil deze lijn 

doorzetten en heeft daarom de volgende visie geformuleerd: 

 

Missie 

EFD heeft de afgelopen 10 jaar veel ervaring opgedaan over hoe zij optimaal aan de gewenste transities 

kan bijdragen. Projecten hebben niet alleen financiële ondersteuning nodig om tot succesvolle uitvoering 

te komen. De kansrijke marktontwikkelingen die EFD aanjaagt, de kennis die EFD in projecten inbrengt en 

de verbindingen die EFD tussen partijen legt, hebben ook een belangrijke toegevoegde waarde. Dit heeft 

EFD vertaald in de volgende missie: 

 

 

EFD wil een belangrijke bijdrage leveren aan een leefbaar Drenthe waar met behoud van welvaart 
duurzaam geproduceerd en geconsumeerd wordt zonder de natuurlijke hulpbronnen van de aarde uit te 
putten en klimaatverandering te veroorzaken.  

 

EFD vergroot de realisatiegraad van Drentse projecten die bijdragen aan de reductie van de uitstoot van 
de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer door mee te denken in marktontwikkelingen, verbindingen te 
leggen tussen relevante partijen en kennis en financiën aan projecten toe te voegen.   
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Doelen 

Sinds de verbreding van de scope werkt EFD met een hoofddoel en een drietal subdoelen: 

  

Hoofdoel:   
Het leveren van een aantoonbare bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de provincie Drenthe 
 
Subdoelen: 
1. Aantoonbaar bevorderen van energietransitie en de daaruit volgende reductie van de CO2-uitstoot 

2. Aantoonbaar bevorderen van andere transitieprocessen zoals circulair ondernemen, groene chemie 

(bio-based economy) en toekomstgerichte landbouw met als doel de CO2-uitstoor te reduceren.  

3. Het vergroten van het aantal participatieve energieprojecten in de provincie Drenthe 

 

 
Bron: Roadmap Circulaire Economie provincie 

Drenthe  
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Marktontwikkelingen 
 

EFD ziet 2022 met vertrouwen tegemoet en blijft met het financieringsinstrumenten een niche in de 

markt bedienen. 

 

Investeringsklimaat 

In de Macro Economische Verkenning 2022 stelt het Centraal Planbureau (CPB) dat het herstel van de 

economie vaart krijgt en zal groeien met 3,5% in 2022. De werkloosheid zal licht oplopen tot 3,5% van de 

beroepsbevolking. Deze economische cijfers zijn gebaseerd op een situatie zonder lockdown. In het 

scenario met lockdown vertraagt het herstel en prognosticeert het CPB een groei van 2,2% en een 

oplopende werkeloosheid naar 3,6% in 2022.  

 

Hoewel het lastig is een vertaling te maken van de economische groei naar de investeringsbereidheid van 

bedrijven en instellingen als het gaat om verduurzamen ziet EFD 2022 positief tegemoet. Dit wordt mede 

ingegeven door het toenemende gevoel van urgentie dat EFD proeft onder bedrijven en instellingen. Dit 

urgentiegevoel wordt bepaald door zowel ideologische- als financiële motieven. Uit een in 2021 gehouden 

enquête bleek dat ruim 60% van de leningnemers van EFD hebben gekozen voor verduurzaming om een 

actieve bijdrage willen leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering. Daarnaast ziet EFD in de 

gesprekken die zij voert met bedrijven en instellingen een toenemende onrust door het stijgen van de 

energieprijzen waardoor het aantal vragen voor ondersteuning toeneemt.  

 

Wel verwacht EFD dat het gebrek aan technisch personeel en materiaal een remmende werking zal 

hebben op de snelheid waarmee Drenthe verduurzaamt. Aannemers en installateurs hebben een goed 

gevulde orderportefeuille waardoor wachttijden oplopen en prijzen stijgen. Hierdoor blijft men vaak 

denken in oude standaard oplossingen en innoveert de markt slechts langzaam. 
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Financieringslandschap  

Binnen het financieringslandschap blijft EFD met haar “laagdrempelige” en “kleinschalige” financieringen 

in een niche opereren.  

 

Kleinschalige initiatieven en initiatieven van onderaf blijven voor de markt moeilijk financierbaar. Dit geldt 

ook voor de projecten die vallen onder de verbrede scope van EFD.  EFD is met haar 

standaardfinancieringen (Energielening Drenthe en Energielening Plus) en maatwerkfinancieringen goed in 

staat dit marktfalen op te heffen.  
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Samen werken aan een duurzaam Drenthe 
 

EFD heeft een groot werkgebied en een brede scope. Binnen dit werkgebied en vanuit deze scope 

bedient EFD in de basis alle partijen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en willen 

inverteren in het verduurzamen van hun organisatie. EFD is niet de enige partij in Drenthe die zich richt 

op de verduurzaming van deze organisaties. EFD wil actief samenwerken met deze partijen. 

Ambassadeurs 

EFD wil een kleine en slagvaardige organisatie zijn/blijven. Dit wil EFD bereiken door samen te werken met 

partijen die zich in Drenthe op één of andere wijze bezig houden met het reduceren van de CO2-uitstoot 

en deze partijen in te zetten als ambassadeurs van EFD. Door deze werkwijze kan EFD de focus 

leggen/houden op het inbrengen van financieringskennis en het bieden van financieringen waarbij de 

ambassadeurs vanuit hun eigen expertise organisaties adviseren en stimuleren. Door de samenwerking 

kunnen we elkaar versterken in zowel het behalen van de individuele als wel de gezamenlijke 

doelstellingen. 

 

Uit een in 2021 gehouden enquête onder leningnemers is gebleken dat een aanzienlijk aantal 

leningnemers via onder andere de bank, accountant, installateur, andere leningnemers of de provincie 

haar weg naar EFD heeft gevonden. Deze organisaties wil EFD meer inzetten als ambassadeur. 

Uit ervaring blijkt echter dat het niet vanzelfsprekend is dat na een eerste positieve ervaring ook een 

volgende casus wordt doorverwezen naar EFD. Hiervoor zal EFD zichzelf actief onder de aandacht moeten 

blijven houden van de ambassadeurs.  

 

In 2022 zet EFD de in 2021 ingeslagen weg voort en zal EFD blijven investeren in haar ambassadeurs en het 

netwerk van ambassadeurs uitbreiden. Dit doen we door te netwerken, kwaliteit te blijven leveren en 

door samen te werken. 

 

 
 
Zonnepark TT-Circuit 
 

Assen 
 
Overkapping motoren parkeerplaats 
met zonnepanelen 
 
5,7 MWh opwek per jaar 
 
3.170 ton CO2-reductie per jaar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 -11- 

Financieringen 
 

EFD kent zowel standaard- als maatwerkfinancieringen. De omvang van de financieringen loopt uiteen 

van minimaal € 5.000 tot maximaal € 2,5 miljoen. Naast financieringen in de vorm van een lening 

verstrekt EFD ook garanties aan energie-intensieve bedrijven voor het uitvoeren van energiestudies. 

Instrumentarium 

EFD beschikt over het volgende financieringsinstrumentarium: 

• Energielening Drenthe: Standaardfinanciering voor bedrijven en instellingen. Financiering op basis van 

offerte tot 75% van de investering. Financiering bedraag minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000. 

• Energielening Plus: Standaardfinanciering voor bedrijven. Financiering op basis van offerte tot 75% van 

de investering. Financiering bedraagt minimaal € 50.001 en maximaal € 150.000. 

• Maatwerkfinanciering: Financiering voor bedrijven, projecten en instellingen. Financiering op basis van 

businesscase tot 50% van de investering in geval van junior financiering en tot 90% in geval van een 

senior financiering. Financiering bedraagt minimaal € 50.001 en maximaal € 2,5 miljoen. 

• Garantie Energiestudies: Garantieregeling voor de energie-intensieve bedrijven op de kosten van een 

energiestudie. De garantie bedraagt maximaal € 100.000.  

Inzet op volledige breedte van de scope 

EFD financiert met haar instrumentarium projecten waarmee de uitstoot van CO2 wordt gereduceerd (o.a. 

circulaire projecten), energie wordt bespaard of waarmee duurzame energie wordt opgewekt. EFD zal in 

2022, met gebruikmaking van haar ambassadeursnetwerk, inzetten op de volledige breedte van deze 

scope. Door gebruikmaking van het ambassadeursnetwerk bereiken we meer partijen en versterken we 

onze acquisitiekracht.  
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Resultaten 2022 

1. In 2022 zal EFD naar verwachting 100 Energieleningen Drenthe verstrekken. De verwachte 

cumulatieve leensom van deze leningen bedraagt: € 2 miljoen. 

2. In 2022 zal EFD naar verwachting 15 Energieleningen Plus verstrekken. De verwachte cumulatieve 

leensom van deze leningen bedraagt: € 1,5 miljoen.  

3. In 2022 zal EFD naar verwachting aan een vijftal projecten een maatwerkfinanciering verstrekken. De 

verwachte cumulatieve leensom van deze leningen bedraagt: € 3,5 miljoen.  

4. Eind 2022 zijn naar verwachting 2 garanties verstrekt voor het uitvoeren van een energiestudie.  

 

 

  

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1: Personele bezetting EFD  
 

Bestuurder Functie 
Daan Dijk Voorzitter 

Wouter Cnossen Secretaris 

Klaas Evert Engelse Penningmeester 

 
 
 

Medewerker Functie Aantal dagen per week 
Guido Hoek Fondsmanager 3 

Cora Sambrink Projectondersteuner 4 

André van Moock Accountmanager 2,5 

Maarten Bunnik Accountmanager 2,5 
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Bijlage 2: Begroting 2022 

 

Baten   
1.1 Rente op banktegoed € -30.000   

1.2 Rentebaten gesloten financieringen € 700.000   

1.3 Provisie verstrekte garanties € 10.000   

Totale baten € 680.000   

Lasten   
2.1. Projectgerelateerd € 40.000   

Inhuur externe expertise (juridisch en technisch)   € 35.000 

Risicobeheer   € 5.000 

2.2 Communicatie € 25.000   

Communicatie   € 25.000 

2.3 Aansturing € 40.000   

Bestuur   € 15.000 

Opstellen jaarrekening   € 5.000 

Accountantkosten   € 20.000 

2.4 Exploitatie € 408.000   

Personeelskosten   € 345.000 

Kantoorkosten   € 1.000 

Huisvesting en ICT (overeenkomst provincie)   € 42.000 

Administratie en incasso's   € 12.000 

Software   € 2.000 

Bankkosten   € 2.000 

Verzekering   € 2.000 

Hosting websites   € 2.000 

Subtotaal € 513.000   

BTW (21%) € 107.730   

Totale lasten € 620.730   

 


