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Geachte voorzitter/l eden,

Hierbij treft u ter informatie aan het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 van de
Drentse Energie organisatie (DEo) ter uitvoering van het besluit dat wij op
dinsdag 9 juli 2019 hebben genomen. ln 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 het jaarverslag en de jaar-
stukken ontvangen. Het Jaarverslag en de Jaarstukken 2020 zijn op (6 mei 2021
respectievelijk 9 februari 2021) door het bestuur van DEo vastgesteld en zijn
voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant. Tevens infor-
meren wij u over het Beleidsplan 2021-2025 van DEO. Dit Beleidsplan behelst de
gehele resterende uitvoeringsperiode van DEO.

Re/atÍe met provinciaal doel
Zoals met u afgesproken, leggen wij in deze brief kort de relatie tussen het
Jaarverslag 2020 van DEo en de provinciale doelstellingen. De inzet van DEo
is gericht op het versnellen van de energietransitie. ln dat kader financiert
DEo - door het verstrekken van energieleningen aan zowel bedrijven, particu-
lieren als maatschappelijke organisaties - projecten in het kader van duurzame
energie. De DEO levert een bijdrage aan realisatie van doelstelling 5.1 " Het sti-
muleren van, en het leveren van een bijdrage aan de doetstetting van 49% Co2
reductie in 2030 (ten opzichte van 1990)" . Uit het Jaarverslag 2020 volgt dat de in
2020 mede door DEO gefinancierde projecten zullen leiden tot een jaarlijkse re-
ductie van 12.293 ton CO2. Vanaf 2011 leidt de door DEO verstrekte financiering
voor projecten ter realisatie van de energietransitie in totaaltot'143.597 ton CO2-
reductie per jaar. De totale projectenportfolio die DEO (mede)financiert draagt
daardoor significant bij aan de provinciale klimaatdoelstelling.
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Jaarverslag 2020
ln het Jaarverslag 2020 gaat de directie van DEO in op de resultaten die in 2020

zijn behaald en het gevoerde risicobeheer. Het Jaarverslag sluit af met de prog-
nose voor 2021. Uit het Jaarverslag en de Jaarstukken 2020 wordt duidelijk dat
DEO eind 2020, ruim € 23 miljoen aan uitstaande financieringen heeft. Sinds de

oprichting in 2011 zijn circa 450 projecten gefinancierd, waarbij een bedrag van

€ 35 miljoen aan financieringen is verstrekt voor het energieneutraal maken van

Drenthe.

Uit het Jaarverslag 2020 blijkt dat niet alle doelen uit het Jaarplan 2020 volledig
zijn gerealiseerd. Dit heeft meerdere oorzaken. Ten eerste heeft ook DEO de ge-

volgen van de coronacrisis ervaren doordat over de hele linie het aantal finan-
cieringsaanvragen is teruggelopen. Bij de Energielening Drenthe (financiering
tot € 50.000,--) is het beeld dat na een afname het aantal aanvragen van energie-
leningen nu weer op het oude peil zit. Daarnaast heeft een aantal projecten pro-

blemen ondervonden als gevolg van de stikstofproblematiek. Daarnaast is door
het uitblijven van de openbare vulpunten in 2020 nog weinig tot geen animo
voor het aanschaffen van waterstofauto's. Ten slotte blijken de businesscases met
betrekking tot de opslag van energie moeilijk haalbaar.

ln 2020 heeft DEO voor ruim €3,2 miljoen aan maatwerkfinancieringen en ener-
gieleningen verstrekt. De DEO heeft bijna € 2,2 miljoen (doel 2020: € 3,5 miljoen)
geïnvesteerd in drie maatwerkfinancieringen. Deze maatwerkfinancieringen
hebben een divers karakter qua techniek waarin geïnvesteerd wordt. Het ging
daarbij in 2020 om de aanleg van een zonnepark, netwerk van waterstofvulpun-
ten en de verduurzaming van vastgoed. Daarnaast heeft DEO in 2020 voor ruim
€ 2 miljoen (doel 2020: € 2,5 miljoen) aan energieleningen afgesloten. De meeste

energieleningen zijn verstrekt voor aanleg van zonnepanelen bij agrarische be-

drijven.

Medio juni 2020 heeft DEO een nieuw financieringsproduct gelanceerd, de

Energielening Plus. Hiermee kan DEO bedrijven via een gestandaardiseerde pro-

cedure financieren tot € 150.000,--. Eind 2020 heeft DEO twee Energieleningen
Plus toegekend. Beide energieleningen hadden betrekking op het verduurzamen
van het pand door het treffen van energiebesparende maatregelen en door de

opwekking van duurzame energie. Uiteindelijk heeft één van de twee aanvragers
geen gebruik gemaakt van de lening en het project zonder financiering vanuit
DEO gerealiseerd. Begin november 2020 is de Garantieregeling Energiestudies
geopend. Vanuit deze regeling, die DEO uitvoert in opdracht van de provincie,

kunnen energie-intensieve bedrijven een garantie krijgen op de kosten van een

energiestudie. Mocht uit de energiestudie blijken dat het bedrijf niet minimaal
10% energie kan besparen met maatregelen met een terugverdientijd van

maximaal drie jaar dan betaalt DEO de kosten van de studie. ln 2020 heeft DEO

nog geen garanties verstrekt.
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Jaarrekening 2020

Vanwege de subsidievoorwaarden van de provincie Drenthe is DEO niet in staat
om zelf eigen vermogen op te bouwen. Een eventueel positief saldo van baten
en lasten zal DEO moeten terugbetalen aan de provincie Drenthe. Over 2020

heeft DEO een positief resultaat geboekt van € 321.133,--. De organisatiekosten
voor DEO bedragen in2O2O € 557.580,--. ln 2020 heeft DEO een bedrag van
€4.621.49O.- als aflossing op de verstrekte energieleningen ontvangen. De rente-
inkomsten over 2020 zijn nihil.

Risico's

Het grootste risico voor de DEO is het debiteurenrisico. Hierover rapporteert DEO

uitgebreid in het Jaarverslag 2020. Uit deze toelichting wordt duidelijk dat mede
door het actief debiteurenbeheer van DEO goede afspraken zijn gemaakt over
het inlopen van betalingsachterstanden. ln 2O2O zijn vijf bedrijven formeel in ge-

breke gesteld. Vier bedrijven hebben hun betalingsachterstanden ingelopen met
tussenkomst van het incassobureau. Eén bedrijf heeft een aanbod onder finale
kwijting van de schuld gekregen. Het desbetreffende bedrijf heeft echter hierop
niet meer gereageerd en in januari 2021 haar faillissement aangevraagd. ln 2020

heeft DEO aan vijf leningen een verhoogd risicoprofiel toegekend. Deze leningen
vallen onder het bijzonder beheer. Dit betekent onder meer dat de DEO ver-

scherpte aandacht heeft voor de kredietrisico's van deze leningen. Bij twee pro-
jecten is het aannemelijk dat de leningen niet (volledig) zullen worden afgelost.
ln totaal gaat het daarbij om een bedrag van € 1,2 miljoen. DEO heeft hiervoor
een voorzieni ng getroffen.

Ontwikkelingen 2021

De DEO heeft de resultaten van het 1e kwartaal2O2l gespiegeld aan de doelstel-
lingen voor 2021. Hoewel corona een onzekere factor blijft voor het beschrijven
van de verwachtingen voor 2021, zijn in de eerste vier maanden van 2021 geen
grote verschillen waar te nemen in het betaalgedrag van leningnemers ten op-
zichte van andere jaren. Ook is medio april2021veel reuring rond nieuwe pro-
jecten. Op basis hiervan verwacht DEO verwacht alle gestelde doelstellingen uit
het Jaarplan 2019 te behalen en het jaar 2021 met een positief resultaat af te
sluiten.

Beleidsplan 2021-2025
De markt waarin DEO zich begeeft, is voortdurend in beweging. Omdat wij ook
de komende jaren een belangrijke rol voor DEO zien weggelegd in het financier-
baar en realiseerbaar maken van projecten in de provincie Drenthe, heeft het col-

lege ingestemd een verbreding van de scope en verruiming van het financierings-
aanbod van DEO. Dit sluit aan bij de marktontwikkelingen, maar ook bij de inzet
van het college ten aanzien van het innovatief verduurzamen van de industrie,
het bedrijfsleven en de landbouw. Tevens kan hiermee invulling worden gegeven

aan de wenst om energiecoóperaties een belangrijke rol te laten spelen bij de

Regionale Energiestrategie en de afspraken in het Klimaatakkoord. DEO houdt
haar Íocus op op haalbare businesscases en bewezen technologieën. Daarnaast
blijft zij grondig toetsen op additionaliteit: DEO financiert alleen als de markt dat
niet of niet geheel doet en stuurt op een gemiddelde multiplier van tenminste 2.
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De wijzigingen behelzen de inzet op CO2-reductie, verhoging van het finan-
cieringsplafond van € 1 naar € 2,5 miljoen en verhoging van het financierings-
percentage voor senior leningen (hoger in rang dan andere financieringen) naar
90.

r De inzet op CO2-reductie betekent dat DEO naast energieprojecten ook onder-
steuning kan bieden aan bedrijven die willen investeren in maatregelen waar-
mee de uitstoot van CO2 wordt gereduceerd.

o Met de verhoging van het financieringsplafond en -percentage speelt DEO ook
in op de veranderende markt, waarin banken een terugtrekkende beweging
maken bij financieringen van coóperatieve initiatieven tot circa € 3 miljoen.
Met het nieuwe plafond kunnen dergelijke initiatieven beter worden bediend.
Als DEO een senior financiering kan verstrekken kan zij tot maximaal 90% van
de investering gaan.

De wijzigingen zijn verwerkt in het Beleidsplan DEO 2021-2025, het hieruit voort-
vloeiende Jaarplan DEO 2021 en de fondsdocumentatie. Het Beleidsplan is als bij-
lage bijgevoegd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlagen:
1. Jaarverslag DEO 2020
2. Jaarrekening DEO 2020

3. Beleidsplan DEO 2021-2025

md/coll
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  Maatwerkfinanciering: Medisch Centrum de Es in Roden, energieneutraal vastgoed (nieuwbouw). 
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Inleiding 
 
De Stichting Drentse Energie Organisatie (DEO) is in december 2011 opgericht door de provincie 
Drenthe met als doel de energietransitie in Drenthe te versnellen. Jaarlijks rapporteert DEO 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 2020. 

Achtergrond 
De Stichting Drentse Energie Organisatie richt zich op het versnellen van de energietransitie. Om dit te 
realiseren biedt DEO ondersteuning in de vorm van kennis, netwerk en/of financiën aan partijen die 
willen investeren in energiebesparing of de opwekking van duurzame energie. DEO 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 DEO revolverend ingezet in duurzame 
energieprojecten. Dit doet DEO door middel van het verstrekken van leningen. Het gaat hierbij altijd om 
haalbare projecten die zonder deze vorm van financiering niet van de grond zouden komen. 

Jaarplan 2020   
De hoofdlijnen van het beleid van DEO staan verwoord in het beleidsplan 2017-2020. Dit beleidsplan 
vormt het kader voor het jaarlijks uit te werken jaarplan.  Voor 2020 kende het jaarplan de volgende 
doelstellingen: 
1. In 2020 zal DEO naar verwachting aan een tiental projecten een maatwerkfinanciering verstrekken. 

De verwachte cumulatieve leensom van deze leningen bedraagt: € 3,5 miljoen. 
2. Drie van de verstrekte maatwerkfinancieringen hebben betrekking op het verduurzamen van 

bestaand vastgoed. 
3. Binnen drie van de verstrekte maatwerkfinancieringen vindt energieopslag/balanceren plaats. 
4. Eind 2020 zijn er naar verwachting drie vulpunten voor waterstof gerealiseerd in Drenthe. 

 
 
 
€ 36,9 mln. gefinancierd 

 
450 projecten gefinancierd 

 
€ 202 mln. aan investeringen uitgelokt  

 
972.970 GJ besparing/opwek per jaar 

 
143.597 ton CO2-reductie per jaar 
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5. Eind 2020 zijn er naar verwachting 50 waterstofauto’s in Drenthe. 
6. In 2020 zal DEO naar verwachting een 100-tal energieleningen verstrekken. De verwachte 

cumulatieve leensom van deze leningen bedraagt: € 2,5 miljoen. 
7. Binnen de verstrekte energieleningen hebben er tien betrekking op het aanschaffen van een 

waterstofauto. 
8. Medio 2020 wordt de Energielening Plus geïntroduceerd.  

 

Jaarverslag 2020 
In dit jaarverslag wordt eerst ingegaan op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Vervolgens worden 
de in 2020 behaalde resultaten beschreven en getoetst aan de doelstelling uit het jaarplan. In het vierde 
hoofdstuk van dit verslag wordt ingegaan op het risicobeheer van de leningenportefeuille. Het 
jaarverslag wordt afgesloten met een prognose voor 2021.  
In de rechterkantlijn van dit jaarverslag vindt u achtergrondinformatie over DEO en wordt een 
doorsnede gegeven van de projecten die DEO in de periode 2011 – 2020 heeft gefinancierd. 
Dit jaarverslag heeft een tweetal bijlagen. In de eerste bijlage wordt een analyse gemaakt van de tot en 
met 2020 verstrekte maatwerkfinancieringen. De analyse van de Energieleningen is opgenomen in 
bijlage 2. 
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        Maatwerkfinanciering: Biologische kaasboerderij de Drentse Hoeve (vergister en zonnedak)  
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Ontwikkelingen 
 

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

Covid-19 
Het jaar 2020 wordt gekenmerkt door de wereldwijde Covid-19 pandemie. Ook de Drentse Energie 
Organisatie heeft de gevolgen van de pandemie ervaren. Over de hele linie is het aantal 
financieringsaanvragen teruggelopen en is er meer focus komen te liggen op het beheer van de 
bestaande leningen portefeuille. Eén leningnemer, met nog een uitstaande schuld € 36.744,41, heeft 
het faillissement aangevraagd. Voor 77 klanten heeft DEO preventief de aflossingsverplichting voor 6 
maanden opgeschort. Na deze periode is de opschorting van de aflossingsverplichtingen voor 5 
leningnemers gecontinueerd. 
 
Met betrekking tot het aantal nieuw te sluiten financieringen heeft Covid-19 vooral impact gehad op de 
maatwerkfinancieringen (financieringen > € 50.000). Veel projecten uit de projectenportfolio werden 
uitgesteld of gingen helemaal niet door. Bij de Energielening Drenthe (financiering tot € 50.000) zagen 
we eerst in de periode maart en april een toename in het aantal aanvragen. Vanaf mei liep het aantal 
aanvragen echter sterk terug. In het najaar zat het aantal aanvragen van Energieleningen weer op het 
oude peil.   
 
Covid-19 bracht ook een nieuwe manier van werken en vroeg om creativiteit om met bestaande en 
nieuwe klanten in contact te komen. Mede door deze omstandigheden is de samenwerking met de 
partners, zoals provincie, Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO), gemeenten en het MKB-fonds Drenthe 
versterkt.  
Voorbeelden hiervan zijn gemeenschappelijke webinars waaronder “Vergroen, juist nu” samen met o.a. 
IBDO en “Waterstof in Drenthe” samen met o.a. provincie, gemeente Assen en IBDO. 

Webinar: Vergroen, juist nu! 

Webinar: Waterstof in Drenthe 
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Stikstofproblematiek 
De grotere projecten hadden niet alleen last van Covid-19. Ook de problematiek rond stikstof heeft 
ervoor gezorgd dat projecten vertraagden. Eén project, gefinancierd in 2019, is door de 
stikstofproblematiek uiteindelijk gestopt. Deze biomassakachel met een berekende CO2-reductie van 
22.000 ton per jaar die in het voorjaar gerealiseerd zou worden kreeg geen vergunning en wordt niet 
gebouwd. Financieel heeft DEO hierdoor geen schade opgelopen omdat de financiering nog niet was 
uitgeboekt. Naast een annulering zijn een tweetal projecten uit de projectenportfolio van DEO die voor 
2020 gepland waren om te financieren ernstig vertraagd  

Ontwikkelingen binnen DEO 
De structuur en werkwijze van DEO zijn in 2020 ongewijzigd gebleven. Wel is in september een nieuwe 
accountmanager aangetrokken ter vervanging van de accountmanager die vertrok. De omvang van de 
organisatie is daarmee gekrompen van 2,7 fte naar 2,2 fte. In 2021 zal DEO met het aantrekken van nog 
een accountmanager weer uit 2,7 fte bestaan. De personele bezetting en functies van het bestuur zijn 
gelijk gebleven. 
 
Medio juni heeft DEO een nieuw financieringsproduct gelanceerd, de Energielening Plus. Met deze grote 
broer van de Energielening Drenthe kan DEO bedrijven via een gestandaardiseerde procedure 
financieren tot € 150.000. Begin november is de Garantieregeling Energiestudies geopend. Vanuit deze 
regeling, die DEO uitvoert in opdracht van de provincie, kunnen energie-intensieve bedrijven een 
garantie krijgen op de kosten van een energiestudie. Mocht uit de energiestudie blijken dat het bedrijf 
niet minimaal 10% energie kan besparen met maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 3 jaar 
dan betaald DEO de kosten van de studie. 
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In september is ter voorbereiding op het opstellen van een nieuw beleidsplan voor de periode 2021 – 
2025 Gedeputeerde Staten gevraagd in te stemmen met een inhoudelijke en financiële verbreding van 
de scope van DEO. Samengevat gaat het om de volgende scopewijzigingen: 
1. Verbreden van de scope van energietransitie naar de inzet op CO2-reductie; 
2. Verhoging van het financieringsplafond tot € 2,5 miljoen; 
3. Verhoging van het financieringspercentage voor senior financieringen tot maximaal 90%. 
 
Met de verbreding van de scope wil DEO inspelen op de veranderende marktomstandigheden. Zo is 
binnen het bedrijfsleven een ontwikkeling gaande richting circulair ondernemen waarmee in de regel 
veel CO2-reductie wordt gerealiseerd. Daarnaast ziet DEO dat met de wens naar meer lokaal 
eigenaarschap van projecten met betrekking tot grootschalige opwekking van duurzame energie de 
financieringsbehoefte veranderd (hogere bedragen en hoger financierings-percentage). 
Na instemming met de voornoemde scopeverbreding door GS zijn deze meegenomen in het nieuwe 
beleidsplan van DEO en is de fondsdocumentatie aangepast. Deze stukken zijn in december ter 
goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten.  

Marktontwikkelingen 
 
Investeringsklimaat 
Het beeld van de investeringsbereidheid van bedrijven en instellingen voor het implementeren van 
verduurzamingsmaatregelen fluctueerde sterk in 2020. Met betrekking tot de maatwerkfinancieringen 
zag DEO na maart haar volle projectenportfolio nagenoeg verdampen. Met betrekking tot de 
Energieleningen kwam deze terugval na april.  
In het vierde kwartaal nam de investeringsbereidheid langzaam weer toe. Er kwamen weer vragen 
binnen over maatwerkfinancieringen, bedrijven meldden zich voor de Energielening Plus en het aantal 
aanvragen voor een Energielening Drenthe nam weer toe.  
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Financieringslandschap 
Binnen het financieringslandschap hebben zich in 2020 weinig wijzigingen voorgedaan. De markt is 
terughoudend en richt zich vooral op grote projecten met hoge zekerheid.  
DEO blijft met haar financieringen tussen de € 5.000 en € 1.000.000 een niche in de markt invullen. 
Naast DEO zijn tevens het Nationaal Groenfonds en het BNG Duurzaamheidsfonds bereid om lagere 
financieringen te verstrekken. De betreffende fondsen willen aanvullend zijn op de regionale fondsen. 
Zowel met het Nationaal Groenfonds als met het fonds van de BNG wordt samengewerkt in projecten. 
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Energielening Plus: Ultraware (dakisolatie en zon op dak) 
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Resultaten 2020 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van DEO met betrekking tot de in 2020 verstrekte 
financieringen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen maatwerkfinancieringen, de Energielening 
Plus en de Energielening Drenthe. Daarnaast wordt ingegaan op de Garantieregeling Energiestudies 
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met het toetsen van de behaalde resultaten aan de doelstellingen 
voor 2020. 

Maatwerkfinancieringen 
Maatwerkfinancieringen zijn financieringen met een omvang van minimaal € 50.000 en maximaal € 1 
miljoen. DEO mag maximaal 50% van de investering financieren. Het financieren geschiedt aan de hand 
van de procedures opgenomen in het Handboek DEO en overeenkomstig de regels uit het 
Investeringsreglement. 
DEO richt zich voor de maatwerkfinancieringen op bewezen technieken die nog niet of niet geheel 
bancair worden gefinancierd.  
 

Verstrekte maatwerkfinancieringen 2020 

  Aantal Cumulatieve 
omvang 

Uitgelokte 
investering 

Besparing/ 
Opwek  

CO2-reductie 

Maatwerkfinancieringen 3 € 1.927.000 € 15.075000 68.380 GJ/jaar 10.740 ton/jaar 

 

  

 

 
Foto Christaan Teule (NMF Drenthe) 
 

Zonnepark Ubbena 
 

Ubbena 
 
Zonnepark op voormalige stortplaats 

 
Speciale aandacht voor ecologie 

 
566.000 kWh opwek per jaar 
 
286 ton CO2-reductie per jaar 
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Onderstaand wordt per toegekende maatwerkfinanciering een omschrijving gegeven: 

Lokaal eigenaarschap zonnepark: Voor de bouw van een zonnepark van 21,1 MWp heeft DEO een 
werkkapitaal financiering verstrekt ten behoeve van het realiseren van 50% lokaal coöperatief 
eigendom. Daarnaast heeft DEO besloten de coöperatie een overbruggings-/slotfinanciering te gaan 
verstrekken ten behoeve van het benodigd eigen vermogen. 

Netwerk van waterstofvulpunten: In 2019 heeft DEO een concept bedacht voor een provincie dekkend 
netwerk van waterstofvulpunten. Dit concept is in 2020 verder uitgewerkt met het Drentse bedrijf 
Resato (bouwer van de vulpunten) en OrangeGas (leverancier van duurzame brandstoffen) uit 
Heerenveen. Medio 2020 heeft DEO de financiering verstrekt voor de realisatie van een netwerk van vijf 
vulpunten in Drenthe. Eind 2020 waren de eerste vulpunten klaar voor plaatsing. De eerste 
daadwerkelijke plaatsing en opening zal plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2021. 

Duurzaam vastgoed: In 2016 heeft DEO een financiering verstrekt voor de ombouw van een voormalig 
kerkgebouw tot een energieneutraal woonzorgcentrum voor meervoudig gehandicapte jongeren. In 
2020 heeft een herstructurering van de financiering plaatsgevonden en is de financiering uitgebreid 
voor onder andere extra zonnepanelen om de energieneutraliteit te waarborgen.  

 

Afgeloste maatwerkfinancieringen 2020 
Naast de nieuw verstrekte maatwerkfinancieringen zijn er in 2020 ook vier leningen volledig afgelost. 
Het betreft één geplande aflossing en drie vervroegde aflossingen. Met de genoemde aflossingen is een 
bedrag gemoeid van € 2.335.166. 
 

 
  

 

 
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 

  

 

 
Foto: Funda 
 

VVE Ellen 
 

Assen 
  
Nul op de meter 
appartementengebouw 
 
23 ton CO2-reductie per jaar 
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Energielening Plus 
De Energielening Plus is in juni 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 rente die gedurende de looptijd vast is 
 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. Eind vierde kwartaal zijn de eerste aanvragen binnengekomen. 

  

Verstrekte Energielening Plus 2020 

  Aantal Cumulatieve 
omvang 

Uitgelokte 
investering 

Besparing/ 
Opwek  

CO2-reductie 

Energielening Plus 2 € 246.211 € 518.570 749 GJ/jaar 116 ton/jaar 

 

In 2020 zijn twee Energielening Plus toegekend. Beide Energieleningen hadden betrekking op het 
verduurzamen van het pand door het treffen van energiebesparende maatregelen en door de 
opwekking van duurzame energie. Uiteindelijk heeft één van de twee leningnemers geen gebruik 
gemaakt van de lening en het project zonder financiering vanuit DEO gerealiseerd. 

 

 
Foto: de heer. A. Henckel 
 

Natuur Landschapboerderij 
Noordscheveld 

 
Norg 

 
Zonnepanelen, warmtepomp, WTW 
 
Wekken 9.900 kWh op 
 
Besparen 1.300 m³ gas 
 
7,9 ton C02-reductie per jaar 
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Energielening Drenthe 
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 rente die gedurende de looptijd vast is 
 De lening kent een maximum financieringspercentage van 75%. 
 De lening kent geen afsluitprovisie en aflossen kan boetevrij. 
 
In de onderstaande tabel staan de in 2020 gesloten energieleningen vermeld. 

 

Verstrekte Energielening Drenthe 2020 

  Aantal Cumulatieve 
omvang 

Uitgelokte 
investering 

Besparing/ 
opwek 

CO2-reductie 

Energielening Drenthe 78 € 2.055.685 € 3.934.974 10.588 GJ/jaar 1.437 ton/jaar 

 

In de tabel op de volgende pagina zijn de verstrekte energieleningen onderverdeeld per bedrijfstak en 
technologie. 

              

 
Foto’s: Ediso en Funda 
 

Ediso 

Emmer Compascuum 
 
Energieneutraal Vastgoed 

 
Zonnepanelen, warmtepomp, isolatie 

 
6,9 ton C02-reductie per jaar 
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Verstrekte Energieleningen per bedrijfstak en technologie 2020 

Project Zon LED Combi 
Zon/LED 

Kleine 
wind-
molen 

Isolatie 
 

Overig 
Duurz. 
vast-
goed 

Totaal 

Agrarische bedrijven 15  2 1  1 2 21 

Autobedrijven 3     1 1 5 

Bouw- en installatiebedr.       1 1 

Coöperatie 1     1  2 

Detailhandel 4 1      5 

Dienstverlening 3       3 

Dorpshuis   1    1 2 

Horeca en recreatie 4     2 1 7 

Industrie 3      1 4 

Sportverenigingen  1     2 3 

Overige 11 1   1  7 20 

Zorg 2      3 5 

Totalen 46 3 3 1 1 5 19 78 
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Afgeloste Energieleningen Drenthe 2020 
Naast de nieuw verstrekte Energieleningen zijn in 2020 in totaal 14 Energieleningen volledig afgelost. In 
8 gevallen is sprake van einde looptijd lening en in vier gevallen is de lening vervroegd afgelost. Twee 
leningen zijn overgesloten naar een nieuwe lening. Voor deze leningen geldt dat aanvullende 
maatregelen zijn getroffen om het bedrijf verder te verduurzamen. Hierbij is de lopende lening 
geïntegreerd in een nieuwe Energielening. 
 

Garantieregeling Energiestudies 
In november is de Garantieregeling Energiestudies geopend. Met de garantieregeling staat DEO 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,-. De 40 bedrijven zijn samen goed 
voor ongeveer 60 % van het totale energiegebruik van het Drentse bedrijfsleven. De kosten voor een 
energiestudie binnen deze bedrijven kunnen oplopen tot ruim een ton. Om de barrière voor het 
uitvoeren van een energiestudie weg te nemen staat DEO garant voor deze kosten. Deze garantie wordt 
uitgekeerd op het moment dat het niet mogelijk blijkt om minimaal 10% van het energieverbruik te 
besparen met maatregelen met een terugverdientijd van minimaal drie jaar. In 2020 heeft DEO nog 
geen garantie verstrekt. Wel waren meerdere bedrijven bezig met de voorbereidingen om te komen tot 
een aanvraag voor een garantie. 
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Toetsing resultaten aan de doelstellingen 
In de onderstaande tabel zijn de in 2020 behaalde resultaten afgezet tegen de doelstelling uit het 
jaarplan 2020. 

    Doelstelling Resultaat 

Aantal maatwerk financieringen 10 3(1) 

Aantal financieringen Energielening Plus (ELP) 0 2(1) 

Totale omvang maatwerkfinancieringen en ELP € 3,5 miljoen 
€ 1.927.000 (maatwerk) 

€ 246.211 (ELP) 

Aantal maatwerkfinancieringen m.b.t. duurzaam 
vastgoed 

3 3(2) 

Aantal maatwerkfinancieringen m.b.t. opslag 3 0-1(3) 

Aantal gerealiseerde waterstofvulpunten in 
Drenthe 3 1(4) 

Aantal aanwezige waterstofauto’s in Drenthe 50 15(5) 

Aantal Energieleningen Drenthe 100 78(6) 

Totale omvang Energieleningen Drenthe € 2,5 miljoen € 2.055.685 (6) 

Aantal Energieleningen voor waterstofauto’s 10 0(5) 

Invoeren Energielening Plus Medio 2020 Gerealiseerd 

Invoeren Garantieregeling Energiestudies - Gerealiseerd 

 

 
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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Toelichting: 
1. De totale omvang van de maatwerk financieringen is achtergebleven op de doelstelling. Een 

belangrijke reden hiervan is de Covid-19 pandemie waardoor meerder projecten zijn uitgesteld tot 
nader order. Daarnaast hebben een aantal projecten problemen ondervonden als gevolg van de 
stikstofproblematiek. Door invoering van de Energielening Plus behoeven bedrijven met een 
financieringsbehoefte tussen de € 50.001 en € 150.000 niet langer een maatwerkfinanciering aan te 
vragen maar kunnen ze gebruik maken van dit nieuwe standaard financieringsproduct. De bedragen 
van de verstrekte Energieleningen Plus staan vermeld in de 3e regel van bovenstaande tabel (Totale 
omvang maatwerkfinancieringen en ELP) 

2. In totaal heeft DEO één maatwerkfinanciering en twee Energieleningen Plus verstrekt die betrekking 
hadden op het verduurzamen van bestaand vastgoed.  

3. De businesscases met betrekking tot de opslag van energie blijken moeilijk haalbaar. DEO is nog met 
meerdere partijen in overleg met betrekking tot de realisatie van een project. Voor een Drentse 
voetbalclub is een financiering verstrekt van € 60.000 onder de voorwaarden van een Energielening 
Drenthe. Deze financiering heeft onder andere betrekking op de gerealiseerde batterij.  

4. Op dit moment is er één door DEO gefinancierd (2019) waterstofvulpunt aanwezig bij een bedrijf in 
Coevorden. De vergunningverlening voor de realisatie van het netwerk van waterstofvulpunten is 
vertraagd. Een aantal van de installaties is al wel gebouwd. In het tweede kwartaal van 2021 moeten 
deze worden geplaatst. 

5. Met het uitblijven van de openbare vulpunten en het waterstoftankstation van Green Planet is er 
nog weinig tot geen animo voor het aanschaffen van een waterstofauto. Meerdere bedrijven 
hebben aangegeven interesse te hebben zodra de tankinfrastructuur gereed is. DEO heeft eind 2019 
6 waterstofauto’s gefinancierd die in 2020 zijn afgeleverd.  

6. Voor de Energielening Drenthe geldt in principe hetzelfde als voor de maatwerkfinancieringen. Door 
de Covid-19 is het aantal aanvragen achtergebleven bij de verwachtingen. Vanaf november is het 
proces van aanvragen weer gaan lopen.  

 
 

 
 
VV Noordscheschut 
 

Noordscheschut 
 
Zonnepanelen  
 
Heatpipes  
 
Wekken 38.500 Kwh op 
  
Besparen 6.000 m³ op gasverbruik 
 
32,2 ton CO2-reductie per jaar 

 

 

Foto’s: Are You Ready  

 

Tennisvereniging Are You Ready 
  

Vries 
 
Ledverlichting bij 6 tennisbanen 

 
2,4 ton C02-reductie per jaar 
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Energielening Drenthe: Paardensportvereniging De Stroomruiters (asbestsanering, isolatie en PV) 
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Big Solar Drenthe BV 
 

Big Solar Drenthe BV werd in 2015 opgericht en verhuurde zonnepanelen aan particulieren. DEO heeft 

hiervoor een financiering verstrekt. In totaal had Big Solar Drenthe 45 klanten. Door aanhoudende 

problemen bij Big Solar Drenthe heeft DEO ingegrepen en op 2 januari 2019 de aandelen 

overgenomen.  

Financiering Big Solar Drenthe 
Op 22 april 2015 heeft DEO een financiering verstrekt aan Big Solar Drenthe van € 650.000 met de 
mogelijkheid om de lening in tranches op te kunnen nemen. Big Solar heeft uiteindelijk € 350.000 van de 
lening opgenomen. Als zekerheid op de lening had DEO het eerst pandrecht op de aandelen en de 
vorderingen. DEO heeft deze aandelen begin 2019 overgenomen. 

Ontbinding BV 
Reeds in 2019 is Big Solar Drenthe BV ontmanteld en voor de belasting geruisloos overgegaan in DEO. 
Met ingang van januari 2020 zijn de huurcontracten van de 9 resterende klanten overgezet naar DEO. 
Dit maakte de weg vrij om de BV te ontbinden en uit te schrijven bij de KvK. De BV is in november 
opgeheven.  
  

 

Foto: website DEO 

 

Verhuur van zonnepanelen 
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Maatwerkfinanciering: Woongroep de Zandroos, energieneutraal vastgoed (nieuwbouw)  
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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 DEO. In dit hoofdstuk wordt 

ingegaan op preventieve maatregelen, ingebrekestellingen en leningen in een bijzonder 

beheersituatie. 

 

Preventieve maatregelen 
DEO biedt een vorm van risicokapitaal. Dat wil zeggen dat de financieringen in de regel een hoger risico 

kennen dan reguliere bankfinancieringen. Dit hangt samen met één van de grondbeginselen dat DEO 

niet concurrerend in de markt mag opereren en daarom slechts financiert op het moment dat dit 

bancair niet of niet geheel gebeurt.  

 

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

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

uitvoeringsorganisatie van DEO 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 DEO waar mogelijk zekerheden in de vorm van pandrechten of 

hypotheekrechten. 

 

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

worden geïnd op basis van automatische incasso’s. Door de maandelijkse betalingen heeft DEO een 
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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 2020 is ca. 3% van de ca. 3.300 incasso’s gestorneerd. In het merendeel van de gevallen 

was de oorzaak een tijdelijk tekort aan saldo op de rekening en werd bij de herhalingsincasso alsnog 

betaald. De percentuele toename van 1% van het aantal storneringen ten opzichte van 2020 is vooral 

Covid-19 gerelateerd en vond met name plaats in het derde en vierde kwartaal. In het tweede kwartaal 

maakten veel leningsnemers gebruik van de mogelijkheid tot opschorting van de aflossingsverplichting 

waardoor het aantal storneringen in dat kwartaal laag was.  

 

Voor de grotere maatwerkfinancieringen vraagt DEO 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 DEO voor maatwerkfinancieringen zekerheden in de vorm van hypotheek of 

pandrecht. Van de 66 afgesloten maatwerkfinancieringen heeft DEO in 60 gevallen zekerheden 

gevestigd.  

 

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

(verzuim) worden in gebreke gesteld. Een ingebrekestelling is een eerste stap tot het opeisen van de 

Percentage gestorneerde incasso’s 
2015: 5% van de ca. 950 incasso’s 
 
2016: 2,5% van de ca. 1.500 incasso’s 

 
2017: 1% van de ca. 3.500 incasso’s 

 
2018: 1% van de ca. 4.000 incasso’s 

 
2019: 2% van de ca. 2.600 incasso’s 

 
2020: 3% van de ca. 3.300 incasso’s 
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lening waarbij de leningnemer nog éénmaal de kans krijgt om binnen een door DEO gestelde termijn het 

verzuim op te heffen.  

In 2020 zijn 5 leningnemers formeel in gebreke gesteld. Vier hiervan heeft de achterstand ingelopen met 

tussenkomst van het incassobureau. Eén bedrijf heeft een aanbod onder finale kwijting van de schuld 

gekregen. Het betreffende bedrijf heeft echter hierop niet meer gereageerd en in januari 2021 haar 

faillissement aangevraagd. 

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 

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 2020 zaten vijf leningen in bijzonder beheer. In de tabel op de volgende 

bladzijde wordt per lening een korte toelichting gegeven en een kwalitatieve beschrijving van het risico. 
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Project Hoofdsom  Toelichting 

Energielening € 630 
(was € 40.000) 

De inning van rente en aflossing verloopt sinds 2018 via incassobureau. De 
lening zou in 2020 volledig afgelost moeten zijn. Een andere BV van de 
ondernemer ging echter failliet waardoor de laatste termijn niet kon worden 
voldaan. Met ondernemer is afgesproken deze termijn in 2021 te voldoen. 
  
Risico-inschatting: 
Klein. Bedrijf heeft zich altijd goed aan afspraken met incassobureau gehouden.  

Productie 
biobrandstof 

€ 377.624 
(was € 385.000) 

Het bedrijf heeft sinds de oprichting in 2016 te maken met verschillende 
tegenslagen. Financiers trekken gezamenlijk op bij het bijzonder beheer. Begin 
december heeft DEO ondernemer een aanbod onder finale kwijting gedaan 
teneinde het bedrijf te redden. 
 
Risico-inschatting 
Het risico op deze lening werd eind 2020 zeer groot geacht. De ondernemer 
heeft in januari 2021 faillissement aangevraagd. Mede als gevolg van Covid-19 
was de werkportefeuille volledig opgedroogd. 

Biovergister 
renovatie 

€ 812.924 
(was € 1.000.000) 

Bedrijf heeft achterstanden opgelopen. DEO is in overleg met bedrijf. Verwacht 
wordt dat de situatie medio 2021 is opgelost. 
 
Risico-inschatting 
Klein.  

Biovergister 
nieuwbouw 

€ 672.205 
(was € 1.000.000) 

Bedrijf heeft achterstanden opgelopen. DEO is in overleg met bedrijf. Verwacht 
wordt dat de situatie medio 2021 is opgelost. 
 
Risico-inschatting 
Klein.  

Warmtenet € 827.923 
(was € 1.000.000) 

Bedrijf heeft tot nu toe aan haar verplichtingen voldaan. De liquiditeit van het 
bedrijf loopt echter terug waardoor het in betaalproblemen dreigt te komen. Er 
wordt gewerkt aan een reddingsplan. De verwachting is dat dit plan medio 2021 
kan worden geëffectueerd.  
 
Risico-inschatting 
Gemiddeld. 
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Energielening Drenthe: Koffielust (elektrische koffiebranders)  
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Prognose 2021 
 
De ontwikkelingen rond Covid-19 blijven onzeker. Dit maakt het moeilijk om goede prognoses af te 
geven m.b.t. de resultaten van 2021. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Covid-19 virus en worden 
de resultaten van de eerste 4 maanden gespiegeld aan de doelstellingen voor 2021. Daarnaast wordt 
ingegaan op de samenwerkingen die zijn of worden aangegaan. 

Covid-19 
Covid-19 blijft een onzekere factor voor het beschrijven van de verwachtingen voor 2021. Op het 
moment van het schrijven van dit jaarverslag zit Nederland in de derde golf en in een lockdown en zijn 
de eerste versoepelingen aangekondigd. De gevolgen van een jaar lang Covid op de leningenportefeuille 
is nog onduidelijk. Onder de leningnemers van DEO zitten meerdere horecaondernemers en winkels. 
Daarnaast hebben meerdere leningnemers gebruik gemaakt van één of meer noodsteunmaatregelen 
van het rijk. In de eerste vier maanden van 2021 waren echter geen grote verschillen waar te nemen in 
het betaalgedrag (rente en aflossingsbetaling) ten opzichte van andere jaren. De maandelijkse rente- en 
aflossingsbetalingen blijven een belangrijke eerste graadmeter voor de financiële situatie van de 
ondernemer. DEO houdt deze betalingen nauwlettend in de gaten, neemt bij twijfel contact op met de 
leningnemers en treft waar mogelijk maatregelen. Daarnaast heeft DEO als gevolg van de Covid-19 
pandemie de voorziening op de leningenportefeuille verhoogd.  
 
Ondanks Covid-19 en alle onzekerheden die daarmee samenhangen is er medio april veel reuring rond 
nieuwe projecten. Het aantal gesprekken, projecten op de projectenportfolio en aanvragen neemt toe.  
In de tabel op de volgende bladzijde worden de resultaten van de eerste vier maanden van 2021 
gespiegeld aan de doelstellingen voor eind 2021.  
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  Doelstelling Resultaat per 30 april 

Aantal maatwerk financieringen in 2021 5 1(1) 

Totale omvang maatwerkfinancieringen 2021 € 3,5 miljoen € 270.000 

Aantal waterstofvulpunten in Drenthe eind 2021 6 1(2) 

Aantal waterstofauto’s in Drenthe eind 2021 50 16(3) 

Aantal Energieleningen Drenthe in 2021 100 34(4) 

Totale omvang Energieleningen Drenthe 2021 € 2 miljoen € 912.561 

Aantal Energieleningen Plus in 2021 15 6(5) 

Totale omvang Energieleningen Plus 2021 € 1,5 miljoen € 651.011 

Aantal Garanties Energiestudies in 2021 3 0(6) 

 
Toelichting: 
1. Op basis van de kansrijke projecten in de projectenportfolio is het de verwachting dat de 

doelstellingen met betrekking tot het aantal maatwerkfinancieringen en de financieringsomvang in 
2021 gehaald wordt.  

2. Volgens de huidige planning worden er in het tweede kwartaal van 2021 twee vulpunten geopend. 
Vervolgens zullen in het derde en vierde kwartaal en in totaal drie worden geopend. Daarmee zal 
het aantal van zes waterstofvulpunten worden gehaald. 

 

 
 
DEO streeft naar: 
 

Een dekkend netwerk van 
waterstofvulpunten in Drenthe 
 
Eind 2021 5 openbare vulpunten en 1 
waterstoftankstation in Drenthe 

 
Eind 2021 50 waterstofauto’s in 
Drenthe 
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3. In april is Green Planet gestart met de testen van haar waterstoftankstation. Daarnaast zullen in het 
tweede kwartaal de eerste twee waterstofvulpunten worden geopend. Hiermee zullen voor 
meerdere ondernemers de barrière voor de aanschaf van een waterstofauto zijn weggenomen. 50 
waterstofauto’s in Drenthe lijkt daarmee een haalbaar doel. 

4. Voor wat betreft het aantal energieleningen en de omvang hiervan ligt DEO goed op schema. Het is 
de verwachting dat de doelstellingen voor 2021 worden behaald.  

5. Ook voor wat betreft de Energielening Plus ligt DEO op schema. Kijkend naar de vragen uit de markt 
is de verwachting dat de doelstelling wordt gehaald. 

6. Inmiddels hebben meerdere energie-intensieve bedrijven zich gemeld met interesse voor de 
Garantieregeling. De verwachting is dat de doelstelling wordt gehaald. 

 

Verbreding scope 
DEO beweegt mee met de ontwikkelingen in de markt. Na goedkeuring van het nieuwe 
investeringsreglement door GS zal de focus leggen op projecten waarmee de CO2 uitstoot wordt 
verminderd. Hiermee kan DEO inspelen op de veranderende vraag en onder andere bedrijven 
ondersteunen die willen investeren in het circulair maken van de bedrijfsvoering.  
Daarnaast zal de wens om meer lokaal eigenaarschap te krijgen bij bijvoorbeeld zonneparken leiden tot 
hogere financieringsvragen met hogere financieringspercentages. 

10 jaar Drentse Energie Organisatie 
Eind 2021 bestaat DEO 10 jaar. De wijze waarop daarbij wordt stilgestaan is nog niet duidelijk en zal 
onder meer afhangen van de dan geldende Covid-19 maatregelen.  
  

 
 

Bron: Roadmap Circulaire Economie provincie 
Drenthe  
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Energiefonds Drenthe 
DEO zal medio 2021 verdergaan onder de nieuwe naam Energiefonds Drenthe.  Ondanks de goede 
naamsbekendheid van DEO bleef de naam tot verwarring leiden. De naam Energiefonds Drenthe dekt de 
lading beter. Het is de verwachting dat de organisatie onder de naam Energiefonds Drenthe nog 
slagvaardiger kan opereren. De lancering van de nieuwe naam zal worden gekoppeld aan het tienjarig 
jubileum van DEO. 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar Jaarverslag 2020 is vastgesteld in de bestuursvergadering van DEO d.d. 6 mei 2021 
 
 
D. Dijk     W.H.M. Cnossen      K.E. Engelse 
(voorzitter)    (Secretaris)       (Penningmeester) 
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Maatwerkfinanciering: Coöperatief zonnepark Halo 



 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen 
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Bijlage 1: Nadere analyse maatwerkfinancieringen 
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Aantal gefinancierde projecten per technologie 
 
 
 
 
 
 

 

Project Aantal
Biovergisting 8

Biomassacentrale 6

Biobrandstofproductie 2

Duurzaam vastgoed 15

Restwarmte 6

Totaal energievoorziening 3

Zonne-energie (PV) 26

66

12%

9%
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39%
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Uitgelokte investering per technologie en gemiddelde investering per project 
 

 

Project Investering
Biovergisting € 15.210.000

Biomassacentrale € 4.165.000

Biobrandstofproductie € 1.380.000

Duurzaam vastgoed € 32.198.250

Overig € 2.072.000

Totaal energievoorziening € 7.100.000

Zonne-energie (PV) € 121.301.226

€ 183.426.476

Project Gem inv/pr
Biovergisting € 1.901.250

Biomassacentrale € 694.167

Biobrandstofproductie € 690.000

Duurzaam vastgoed € 2.146.550

Overig € 345.333

Totaal energievoorziening € 2.366.667

Zonne-energie (PV) € 4.665.432

€ 2.779.189
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Omvang financieringen per technologie en gemiddelde financiering per project 
 

 

Project Gefinancierd
Biovergisting € 6.200.000

Biomassacentrale € 1.484.221

Biobrandstofproductie € 395.000

Duurzaam vastgoed € 5.646.500

Overig € 1.480.500

Totaal energievoorziening € 2.000.000

Zonne-energie (PV) € 9.650.500

€ 26.856.721

Project Gem fin/pr
Biovergisting € 775.000

Biomassacentrale € 247.370

Biobrandstofproductie € 197.500

Duurzaam vastgoed € 376.433

Overig € 246.750

Totaal energievoorziening € 666.667

Zonne-energie (PV) € 371.173

€ 406.920
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21%
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36%
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Financieringspercentage (percentage van de investering die is gefinancierd) 
 
 
 
 
 
 

 
  

Project Financ. %
Biovergisting 41%

Biomassacentrale 36%

Biobrandstofproductie 29%

Duurzaam vastgoed 18%

Overig 71%

Totaal energievoorziening 28%

Zonne-energie (PV) 8%

15%
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CO2-reductie per technologie in ton per jaar 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Project CO2
Biovergisting 29.791

Biomassacentrale 12.844

Biobrandstofproductie 0

Duurzaam vastgoed 2.043

Overig 0

Totaal energievoorziening 8.092

Zonne-energie (PV) 68.806

121.576
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10%

2%
7%

57%

Biovergisting

Biomassacentrale

Duurzaam vastgoed

Totaal energievoorziening
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Bijlage 2: Nadere analyse Energieleningen 
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Aantal gefinancierde projecten per technologie 
 
 
 
 
 
 
 

 

Project Aantal
Biomassacentrale 8

Combinatie LED en PV 16

Duurzaam vastgoed 78

LED 54

PV 205

Wind 5

Overig 15

381

2% 4%

21%

14%54%

1% 4%
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Uitgelokte investering per technologie en gemiddelde investering per project 

 
  

Project Investering
Biomassacentrale € 729.897

Combinatie LED en PV € 765.179

Duurzaam vastgoed € 5.770.048

LED € 1.396.328

PV € 9.599.559

Wind € 439.000

Overig € 700.065

€ 19.400.076

Project Gem inv/pr
Biomassacentrale € 91.237

Combinatie LED en PV € 47.824

Duurzaam vastgoed € 73.975

LED € 25.858

PV € 46.827

Wind € 87.800

Overig € 46.671

€ 420.192
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Omvang financieringen per technologie en gemiddelde financiering per project 

 

Project Gefinancierd
Biomassacentrale € 259.216

Combinatie LED en PV € 441.685

Duurzaam vastgoed € 2.524.586

LED € 746.238

PV € 4.542.237

Wind € 229.500

Overig € 400.539

€ 9.144.001

Project Gem fin/pr
Biomassacentrale € 32.402

Combinatie LED en PV € 27.605

Duurzaam vastgoed € 32.366

LED € 13.819

PV € 22.157

Wind € 45.900

Overig € 26.703

€ 200.953
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Financieringspercentage (percentage van de investering die is gefinancierd) 
 
 
 
 
 
 

 
  

Project Financ. %
Biomassacentrale 36%

Combinatie LED en PV 58%

Duurzaam vastgoed 44%

LED 53%

PV 47%

Wind 52%

Overig 57%

47%
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CO2-reductie per technologie in ton per jaar 
 
 
 
 
 
 

 

Project CO2/jaar
Biomassacentrale 3.238

Combinatie LED en PV 225

Duurzaam vastgoed 1.136

LED 491

PV 3.655

Wind 49

Overig 114

8.908
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Vastgesteld in de vergading van het bestuur van de Stichting Drentse Energie Organisatie van 9 februari 2021.



De Jong & Laan Accountants B.V., gevestigd te Almelo, KvK 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland te Enschede onder nr. 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl, en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Accountants
Belastingadviseurs

adres Lübeckweg 2
9723 HE Groningen

telefoon 050 - 316 69 66
e-mail groningen@jonglaan.nl

internet www.jonglaan.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Drentse Energie Organisatie

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020 en van het
resultaat over 2020 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 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; 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 2020 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 het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel
1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 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 2020 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, 9 februari 2021
De Jong & Laan Accountants B.V.

Origineel getekend door: drs. D. Bangma RA
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Inleiding 

 

De Drentse Energie Organisatie (DEO) is in 2011 opgericht om de realisatie van de klimaatdoelstellingen 

te versnellen. De provincie Drenthe heeft daarvoor een krediet van € 39,2 miljoen euro beschikbaar 

gesteld. De uitvoeringsperiode van DEO loopt tot en met 2025.  Voor u ligt het beleidsplan voor de 

periode 2021-2025. 

 

DEO heeft sinds de oprichting een belangrijke bijdrage geleverd aan de Drentse energietransitie. Vanaf 

2011 zijn circa 450 projecten gefinancierd waarbij rond 35 miljoen euro aan financieringen is verstrekt. 

Deze financieringen hebben in totaal een kleine 200 miljoen aan investeringen uitgelokt. Samen waren de 

projecten goed voor circa 1.500.000 GJ per jaar aan energiebesparing/-opwek en ruim 155.000 ton CO2-

reductie per jaar (ca. 6,5% van de CO2-uitstoot in Drenthe in 2019 a.g.v. elektriciteits- en gasverbruik).  

 

Verschillende marktonderzoeken en evaluaties onderstrepen dat DEO ook in de periode na 2020 een 

belangrijke rol te vervullen heeft in het financierbaar en realiseerbaar maken van projecten in Drenthe. 

Inherent aan de transitiemarkt waarin DEO zich begeeft, is dat deze altijd in beweging is. Drenthe staat 

bovendien voor de grote opgave om in 2030 de uitstoot van CO2, ten opzichte van het peiljaar 1990, met 

49% te reduceren.  

 

Het wordt steeds duidelijker dat dit vraagt om ambitieuze plannen die verdergaan dan de inzet op 

energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Met het college van Gedeputeerde Staten van 

Drenthe is daarom overeengekomen om voor de nieuwe beleidsperiode de scope van DEO te verbreden 

en het financieringsaanbod te verruimen. De scope wordt verbreed met projecten die met andere 

technologieën aantoonbaar de uitstoot van CO2 reduceren. Hierbij valt naast de geëigende duurzame 

energieprojecten bijvoorbeeld te denken aan projecten met betrekking tot circulair ondernemen, groene 

chemie (biobased economy) en toekomstgerichte landbouw.  
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Het financieringsplafond per financiering wordt verhoogd tot € 2,5 miljoen euro en het maximum 

financieringspercentage van senior financieringen wordt verhoogd tot 90%.  Ook ten aanzien van de 

financiële scope wordt daarmee ingespeeld op een veranderende marktbehoefte. 

 

Veel initiatieven vinden ons via onze naamsbekendheid. Het woord ‘Organisatie’ in onze naam veroorzaakt 

echter ook verwarring. Met enige regelmaat wordt DEO ten onrechte gezien als een commercieel bedrijf 

met winstoogmerk. Vanaf 2021 zal DEO gaan werken onder de naam Energiefonds Drenthe. Het is de 

verwachting dat het fonds onder deze naam en met verbreding van de scope en het financieringsaanbod 

nog slagvaardiger kan bijdragen aan de realisatie van de Drentse doelen. 
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Visie, missie en doelen 
 

Visie 

De Drentse Energie Organisatie is opgericht om de realisatie van de klimaatdoelstellingen van de provincie 

te versnellen. De initiatieven die DEO heeft ondersteund blijken echter ook waardevolle bijdragen te 

leveren aan de provinciale doelen op het gebied van duurzaamheid, economie en leefbaarheid. DEO gaat 

hier ook in de uitvoeringsperiode 2021-2025 weer voor staan en formuleert daarom als visie: 

 

Missie 

Sinds de oprichting van DEO is veel ervaring opgedaan over hoe DEO optimaal aan de gewenste transities 

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

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

de verbindingen die DEO tussen partijen legt, hebben ook een belangrijke toegevoegde waarde. Het is 

belangrijk dat het voor marktpartijen duidelijk is waarvoor zij bij DEO terecht kunnen. Voor de 

uitvoeringsperiode 2021-2025 formuleert DEO daarom de volgende missie: 

 

DEO 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.  

 

DEO 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 

De hoofdactiviteiten van DEO zijn en blijven het bevorderen van de energietransitie en de daaruit 

volgende reductie van CO2 uitstoot. De verbrede uitvoeringsscope voegt daar het bevorderen van 

reductie van CO2-uitstoot in de werkvelden circulair ondernemen, groene chemie (bio-based economy) en 

toekomstgerichte landbouw aan toe. Voor de uitvoeringsperiode 2021-2025 streeft DEO daarom de 

volgende doelen na: 

  

Hoofdoel:   

Het leveren van een aantoonbare bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de provincie Drenthe 

 

Subdoelen: 

1. Aantoonbaar bevorderen van energietransitie en daaruit volgende reductie van de CO2-uitstoot 

2. Aantoonbaar bevorderen van transitieprocessen en daaruit volgende reductie van de CO2-uitstoot 

binnen de context van circulair ondernemen, groene chemie (bio-based economy) en toekomstgerichte 

landbouw.  

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

 

In 2030 moet bijna de helft minder CO2 worden uitgestoten dan in 1990. De afspraken die in Nederland 

zijn gemaakt om deze doelstelling te kunnen halen, zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord en worden 

omarmd door de provincie Drenthe. De duurzame opwekking van elektriciteit (41 procent) en verlaging 

van de uitstoot van de industrie (29 procent) moeten voor de meeste reductie van de CO2-uitstoot 

zorgen. Besparing en duurzame bouw in de gebouwde omgeving (7 procent), verlaging van de uitstoot 

in de mobiliteit (15 procent) en een meer duurzame landbouw (7 procent) moeten de rest van de 

beoogde reductie van de CO2-uitstoot voor hun rekening nemen.  

 

Urgentie 

Recente onderzoeken van het PBL wijzen uit dat de huidige inzet op doelrealisatie fors moet worden 

geïntensiveerd om de doelen te halen. De onderzoeken bevestigen het al langer groeiende 

maatschappelijke besef dat het tempo van deze doelrealisatie omhoog moet. Consumenten maken steeds 

bewuster duurzame keuzes en ook de politieke aandacht voor een duurzame en circulaire samenleving 

neemt toe. De inzet op het terugdringen van broeikasgassen is daarmee in een volgende fase terecht 

gekomen die zich kenmerkt door een hogere urgentie en steeds minder vrijblijvendheid.  

 

Duurzame energieopwekking 

De markt ten aanzien van energieopwekking is de afgelopen jaren volwassener geworden. De projecten 

zijn in omvang toegenomen en de markt is steeds vaker bereid deze projecten te financieren. Voor de 

grotere commerciële projecten is DEO steeds minder vaak nodig. Voor kleinere energieprojecten geldt dat 

DEO steeds minder hoeft te ontzorgen op kennis. De behoefte aan financiering blijft voor dit type 

projecten onverminderd groot.  
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Het aantal projecten met een coöperatieve insteek is duidelijk groeiende. In de ontwikkelfase worden deze 

projecten ontzorgd door een provinciale subsidie, het PLED en een bijdrage van de provincie in het 

landelijk ontwikkelfonds van waaruit initiatieven van onderaf ontwikkelkapitaal kunnen lenen. Bij de 

daadwerkelijke realisering vallen deze projecten vaak tussen wal en schip. Banken maken een 

terugtrekkende beweging als het gaat om de financiering van coöperatieve projecten. DEO zal voor deze 

projecten naar verwachting steeds vaker de rol van “bancaire” financier moeten vervullen door het 

aanbieden van een senior financiering. 

  

In het verlengde van het groeiende maatschappelijke besef, en aangejaagd door de regionale 

energiestrategie, wordt verwacht dat er de komende jaren een flinke toename zal zijn in projecten ten 

aanzien van energiebesparende maatregelen en (slimme) balancering van energievraag en -aanbod door 

energieopslag.  Daarnaast wordt een toenemende vraag verwacht vanuit duurzame warmtevoorzieningen 

op het niveau van wijken en bedrijventerreinen. 

 

Nieuwe markten reductie CO2-uitstoot 

De consumentenvraag voor groene en circulaire producten neemt merkbaar toe. De provincie Drenthe zet 

daarom al meerdere jaren vanuit verschillende programma’s in op een toekomstbestendige economie 

waarin producten in toenemende mate worden gemaakt van grondstoffen met een plantaardige 

oorsprong en waardoor grondstoffen beter kunnen worden hergebruikt. Een circulaire economie 

veroorzaakt een afnemende vraag naar fossiele grondstoffen en kan daarmee een forse bijdrage leveren 

aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. Een groot deel van deze relatief nieuwe markt bevindt zich 

echter nog in de fase waarin de duurzame energiesector zich bevond bij de oprichting van DEO in 2011.  

 

Bio-based en circulaire producten staan op het kantelpunt van innovatie naar marktintroductie. DEO ziet in 

deze marktfase een toenemende vraag naar toegankelijke financieringsproducten en ontzorging op kennis 

ontstaan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: RTV Drenthe 

 

Plantaardige stoel van VepaDrentea 
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Financieel 

Binnen het financieringslandschap zal DEO met haar “laagdrempelige” en “kleinschalige” financieringen 

steeds meer vanuit een niche opereren. Voor veel commerciële partijen is de ondergrens voor het 

verstrekken van een financiering opgelopen tot zo’n € 5 miljoen en financieringseisen die aan projecten en 

organisaties worden gesteld worden strenger. DEO vult met haar financieringsaanbod een groot deel van 

dit gat in. DEO zal echter in toenemende mate coalities vormen met andere maatschappelijke financiers 

zoals het Nationaal Groenfonds en het BNG Duurzaamheidsfonds om het financieringsspectrum te 

complementeren.  
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Focus 2021-2025 

 

Complementair aan overheden 

DEO richt haar dienstverlening op een zodanige wijze in dat DEO als verlengstuk van het provinciaal beleid 

opereert. De financieringsproducten zijn complementair aan die van de provincie Drenthe (en andere 

overheden). Vanuit diverse stimuleringsprogramma’s van deze overheden kunnen projecten in de 

innovatiefase of in de fase van de eerste marktintroductie veelal subsidies aanvragen. DEO richt haar 

dienstverlening op projecten/concepten in de fasen daaropvolgend. Het betreft dan projecten/concepten 

die uitgaan van bewezen technieken met haalbare businesscases (economisch en financieel haalbaar) 

waarvoor nog onvoldoende bancaire financieringsproducten beschikbaar zijn.  

 

Doelgroepen 

In principe komen alle partijen die in Drenthe zijn gevestigd en staan ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel voor ondersteuning vanuit DEO in aanmerking. Het betreft zowel bedrijven als instellingen 

(verenigingen, stichtingen, coöperaties e.d.). Bij de instellingen zal het vooral gaan om projecten met 

betrekking tot energiebesparing en of de opwekkingen van duurzame energie. Bij bedrijven zal het tevens 

gaan om projecten met betrekking tot de reductie van de CO2-uitstoot. 

 

Inhoudelijke scope 

DEO richt zich in de uitvoeringsperiode 2021-2025 op projecten die in het verlengde liggen van de 

beleidsprogramma’s Energie, Circulaire/Groene Economie en Toekomstgerichte Landbouw van de 

provincie Drenthe. Het doelbereik wordt hierbij uitgedrukt in GJ energieopwekking, respectievelijk in GJ 

energiebesparing en tonnen gereduceerde C02-uitstoot. 
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Daaronder vallen: 

• energiebesparende maatregelen 

• opwekking van duurzame energie 

• gebruik van duurzame brandstoffen, energiebronnen of restwarmte 

• maatregelen die CO2 uitstoot naar de atmosfeer verminderen of CO2 vastleggen  

• maatregelen die de inzet van fossiele grondstoffen voorkomen of verminderen 

 

DEO ondersteunt daarnaast projecten die randvoorwaardelijk zijn voor het kunnen realiseren van 

duurzame energieprojecten. Daaronder vallen: 

• opslagsystemen voor duurzame energie 

• slimme balanceer-/energiemanagementsystemen  

 

Financieringsaanbod 

Binnen het pakket van financieringsinstrumenten wordt onderscheid gemaakt tussen 

standaardfinancieringen (Energielening Drenthe en Energielening Plus) en maatwerkfinancieringen.  

 

De Energielening Drenthe en de Energielening Plus zijn laagdrempelige “kleinschalige” financieringen 

voor bewezen technieken. Voor standaardfinancieringen hanteert DEO een financieringsdrempel van 

€ 5.000 en een financieringsplafond van € 150.000. Het maximum financieringspercentage bedraagt 75%. 

 

Maatwerkfinancieringen worden verstrekt aan projecten die zich niet lenen voor standaardisering of qua 

omvang te groot zijn. Het betreft veelal projecten met een unieke inhoud of waarbij zowel inhoudelijke 

aspecten als de risico’s nader beschouwd en beoordeeld moeten worden. Voor de maatwerkfinanciering 

geldt een financieringsdrempel van € 50.000. Het financieringsplafond van de financiering bedraagt 2,5 

miljoen euro. Het financieringspercentage bedraagt in de basis maximaal 50%. In situaties waarbij DEO 

een senior financiering verstrekt kan tot 90% van de investering worden gefinancierd.  
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Uitvoeringsstrategie en werkwijzen 2021-2025 

 

Uitvoeringsstrategie 

Met de verbreding van de scope creëert DEO een optimale aansluiting bij zowel actuele 

marktontwikkelingen als bij het collegeprogramma van Gedeputeerde Staten en de daaruit volgende 

beleidsprogramma’s.  

 

DEO continueert in grote lijnen de diensten (kennis en netwerk) en financieringsproducten die in de 

afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Deze diensten worden tevens ingezet voor projecten vallend onder de 

verbrede scope. Daar waar nodig om de realisatie van de doelstelling te versnellen of ontwikkelingen in de 

markt te volgen, ontwikkelt DEO nieuwe producten. Hierbij zal DEO altijd toetsen op complementariteit 

aangezien DEO uitsluitend dat deel van een project financiert dat door de markt niet wordt gedaan. 

 

Een belangrijke schakel voor de realisatiekracht voor DEO is de inzet van het netwerk. Door het netwerk 

actief in te zetten als ambassadeur voor DEO heeft DEO veel ogen en oren in het veld en is het mogelijk 

met een kleine organisatie de Drentse markt voor energietransitie en reductie van de CO2-uitstoot te 

bedienen. 

 

Jaarlijks worden de plannen voor het nieuwe kalenderjaar vastgelegd in het Jaarplan. 
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Werkwijzen 

De kaders van DEO en de wijze waarop DEO haar diensten uitvoert, is vastgelegd in de volgende 

documenten: 

1. Statuten 

2. Beleidsplan 

3. Investeringsreglement DEO 

4. Richtlijnen financiële voorwaarden 

5. Procedurehandboek DEO 

6. Regeling Energieleningen DEO 

7. Financieringsstatuut 

8. Jaarplan DEO 

De documenten genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 behoeven na wijziging de goedkeuring van GS. Wijzigingen 

in de documenten genoemd onder 4 en 6 dienen DEO terstond te melden aan GS. Het jaarplan wordt 

jaarlijks ter informatie aangeboden aan de provincie. Ter voorbereiding op het opstellen van dit jaarplan 

vindt jaarlijks een bestuurlijk overleg plaats tussen provincie en DEO. 
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Financieel meerjarenperspectief 

 

De provincie Drenthe heeft DEO een subsidie in de vorm van een lening verstrekt van € 39,2 miljoen. Met 

deze middelen verstrekt DEO financieringen en kunnen eventuele tekorten in de exploitatie worden 

opgevuld. Jaarlijks rapporteert DEO middels de jaarrekening en het jaarverslag over de stand van de 

lening die zij heeft verkregen van de provincie en over de door DEO verstrekte financieringen.  

 

Financiële ontwikkelingen DEO 

Tot op dit moment heeft DEO € 29,2 miljoen van de lening van de provincie opgenomen. DEO verwacht per 

jaar ca. € 7 miljoen aan financieringen te verstrekken. Op basis hiervan zal DEO vanaf 2022 beginnen met 

het gefaseerd trekken van de resterende € 10 miljoen van de lening van de provincie. 

Door een aantal grote aflossingen die DEO in 2020 heeft ontvangen zijn de rente-inkomsten gedaald. 

Daarnaast hebben de banken negatieve rentes ingevoerd op het geld dat bij de bank wordt gestald. Dit 

heeft tot gevolg dat DEO naar verwachting in 2021 een klein negatief resultaat zal behalen. Voor de overige 

jaren in de beleidsperiode wordt een positief resultaat verwacht.   

Eind 2019 vertegenwoordigde de waarde van de lening die de provincie aan DEO heeft verstrekt een 

waarde van € 27.678.105 (tegenover een verstrekt bedrag van € 29,2 miljoen). Het verschil is te verklaren 

door de kosten van DEO in de aanvangsjaren waarbij de rente-inkomsten onvoldoende waren om de 

organisatiekosten te dekken en door de voorziening op de uitstaande leningen die op basis van de 

Europese richtlijn IFRS9 moet worden getroffen. Naar 2025 zal het verschil tussen waarde lening en 

verstrekt bedrag kleiner worden. De verwachting is dat in 2040, op het moment dat alle door DEO 

verstrekte financieringen zijn afgelost, de waarde van de lening hoger is dan het door de provincie aan DEO 

verstrekte bedrag. De lening van de provincie wordt vanaf 2026 in termijnen afgelost.  

Het schema op de volgende bladzijde laat de ontwikkelingen in de beleidsperiode en de geprognosticeerde 

stand per 2040 zien. 
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Schema: Financieel meerjarenperspectief DEO 

 

In het gepresenteerde financieel meerjarenperspectief zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Bankrente: -1% 

• Gemiddelde rente op uitstaande leningen 3,4% (stand per 1-11-2020) 

• Voorziening 5% op uitstaande leningen 

• Default percentage: 100% van de voorziening lineair verdeeld over 10 jaar. 

2021 2022 2023 2024 2025 2040
Trekking € 1.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000
Lening provincie € 29.200.000 € 30.200.000 € 33.200.00 0 € 36.200.000 € 39.200.000 € 39.200.000

Banksaldo € 4.167.064 € 1.390.582 € 777.652 € 311.954 € 177.922
Subsidie garantieregeling € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Bankrente € -57.919 € -25.288 € -8.341 € -2.948 € 0
Esploitatiekosten € -600.000 € -600.000 € -600.000 € -600.000 € -600.000 € -50.000
Uitstaande leningen voor default € 24.236.590 € 28.136.590 € 32.019.429 € 35.883.415 € 39.528.632 € 0
Risicoreservering € -1.171.609 € -1.360.137 € -1.547.835 € -1.734.622 € -1.910.834 € -0

Default € -100.000 € -117.161 € -136.014 € -154.784 € -173.462 € 0
Uitstaande leningen na default € 24.136.590 € 28.019.429 € 31.883.415 € 35.728.632 € 39.355.170 € -0
Renteopbouw € 749.907 € 881.437 € 1.012.358 € 1.142.644 € 1.268.916 € 8.868

Resultaat € -8.012 € 138.988 € 268.003 € 384.912 € 495.454 € -41.132

Egalisatie slado baten en lasten € -965.395 € -826.407 € -558.404 € -173.492 € 321.962 € 3.865.015

Waardeontwikkeling lening € 27.432.781 € 28.571.769 € 31.839.772 € 35.224.684 € 38.720.138 € 42.263.191

Verschil t.o.v. lening provincie € -1.767.219 € -1.628.231 € -1.360.228 € -975.316 € -479.862 € 3.063.191




