
Prooincieh uis \øesterbrink r, Assen
Posta.dres Postbus r22, 94oo Ac Assen
www.drenthe.nl

r (o592) J6 tj tt
r (o592) J6 t7 77 provinci renthe

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen,2juli2014
Ons kenmerk 27 13.21 1201 4003801
Behandeld door de heer S.J. Bakker (0592) 36 58 41

Onderuverp: Jaarverslag 2013 Drentse Energie Organisatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij sturen wij u ter informatie het Jaarverslag 2013 van de Drentse Energie

Organisatie. Daarnaast hebben wij de Halfjaarrapportage over 2014 toegevoegd

De in 2011 opgerichte Drentse Energie Organisatie (hierna te noemen DEO) heeft als
doel uitvoering te geven aan het provinciale klimaat- en energiebeleid door knelpunten

die de transitie naar duurzame energieprojecten kunnen belemmeren weg te nemen
door middel van financiering en kennisontzorging. Projectfinanciering vindt plaats via
revolverende fondsen en eventuele participaties.

Financiering van de DEO zelf vindt plaats via door de provincie Drenthe verstrekte
subsidies. ln november 2012 hebt u ingestemd met een begrotingswijziging, waardoor
er in plaats van een subsidie per boekjaar een incidentele prestatiesubsidie is ver-
strekt over de periode 2012-2020 van in totaal € 24,7 miljoen Dit bedrag is in april
2013 verstrekt aan de DEO. Daarmee is het volledige tot en met 2020 beschikbare
subsidiebudget voor de DEO verleend.

Het toezicht op de DEO vindt plaats door een onafhankelijke Raad van Toezicht. Hij

neemt het besluit tot goedkeuring van het jaarverslag en het jaarlijkse activiteitenpro-
gramma, alvorens dit ter informatie aan ons college aan te bieden. Wij hebben daar-
door, maar ook via bestuurlijke en ambtelijke overleggen, een goed beeld van de rea-
lisatie van deze doelen. Uw Staten zullen naast de reguliere jaarrapportage en het
activiteitenprogramma, worden geinformeerd over de ontwikkelingen rondom de DEO

als dat aan de orde is.

Provinciale bijsturing is formeel mogelijk in 2016, wanneer de DEO op basis van een
midterm-review een nieuw beleidsplan voor de periode 2016-2020 opstelt en ter be-
sluitvorming aan uw Staten voorlegt. De uiteindelijke resultaten van de DEO worden

echter pas na het einde van de subsidieperiode vastgesteld. Uiteraard dient de DEO



2

te voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen die verbonden zijn aan de subsidie-
verlening. Als hierin een afwijking wordt geconstateerd, heeft de provincie de moge-

lijkheid om met de haar geëigende middelen bij te sturen in de subsidiëring.

Het in het Jaarverslag voor 2012 geschetste beeld van moeilijke economische om-

standigheden die debet zijn aan de projectrealisatie, heeft zich in2013 voortgezet. Het

door de aanhoudende crisis teruglopende investeringsklimaat werkt met name door in
de grotere energieprojecten. Desondanks heeft de DEO eind 2013 47 projecten in
haar portefeuille, waarbij in totaal 14 projecten dermate kansrijk zijn dat er een finan-
cieringsbestemming is aangemaakt. Door de al eerder geconstateerde vertraging in

de ontwikkeling en realisatie van projecten, heeft de DEO in 2013 als reactie daarop
een nieuw financieel instrument ontwikkeld, namelijk op maat gemaakte regelingen

met een financieringsbijdrage tussen € 5.000,-- en € 50.000,-.
Door deze succesvolle regelingen worden met name de kleinere tot middelgrote ener-
gieprojecten gefinancierd.

Ook het ontzorgen op kennis op financieel en fiscaal vlak is in 2013 goed op gang
gekomen. De betrokkenheid van de DEO in 34 projecten heeft in 2013 tot 4 gereali-

seerde projecten geleid. Daarnaast fungeert de DEO als verbinder tussen verschillen-
de partijen, ook al leidt dat niet altijd tot concrete financiering vanuit de DEO zelf. De

meerwaarde van de DEO uit zich naast financiering dus ook in de vorm van verbin-
dend element.

Het Jaarverslag 2013 concludeert dat de ambitie voor 2013 grotendeels is gehaald.

Het aantal projecten ligt op koers en de verwachte financieringsbestemming is ge-

haald. Het nieuwe financiële instrument Regelingen heeft tot een zeer diverse projec-

tenportefeuille geleid. De verwachting is dat door het licht verbeterende investerings-
klimaat en de doorontwikkeling van kansrijke projecten, de daadwerkelijke uitzetting
van middelenin2014 versneld op gang zal komen.

De recentelijk verschenen Halfjaarrapportage 2014 van de DEO laat zien dat deze
versnelling daadwerkelijk plaatsvindt. Halverwege 2014 is ongeveer € 750.000,-- aan
middelen uitgekeerd met de verwachting dat dit eind2014 € 5,5 miljoen zal bedragen
Steeds meer projecten schuiven door richting de financierings- en exploitatiefase.
Daarmee ligt de DEO op koers om haar doelstelling voor 2014 te realiseren.

Hoogachtend,

Gedep Staten van Drenthe,

Bij

-J lag2013 DEO
- Halfjaarrapportage 2014 DEO
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Inleiding 

Voor u ligt de rapportage over de stand van zaken van de projectgerelateerde resultaten van DEO. Deze 

rapportage geeft inzicht in de situatie halverwege het kalenderjaar 2014. Hierbij is onderscheid gemaakt in 

de twee taken van DEO, te weten ontzorging op financiële knelpunten en ontzorging op kennis. 

 

Stand van zaken ontzorging financiële knelpunten 

De onderstaande tabel geeft inzicht in de projectenportfolio van DEO per eind 2013 en halverwege 2014.  

  
Tabel 1. Overzicht van de projecten per fase 

Fase Eind 2013 Half 2014 Ambitie eind 2014 

Haalbaarheid 17 12 
30 

Businessplan 16 21 

Financiering 7 8 8 

Exploitatie 7* 

(5 deelfinancieringen) 

11* 

(21 deelfinancieringen) 

14 

Financieringsbestemming € 7,946 mln € 8,323 mln € 11,5 mln 

* In de projectenportfolio wordt een regeling (bijvoorbeeld Energielening Drenthe) als één project beschouwd.  

   Vanuit deze regelingen worden deelfinancieringen gesloten. Dit aantal staat eronder vermeld tussen haakjes. 

 

 

• In de maanden januari en februari zijn 5 projecten uit de financierings- en exploitatiefase afgevallen. 

Deze projecten stonden op de vooravond van het ondertekenen van een financieringsovereenkomst. De 

omvang van de financieringsbestemming van deze projecten bedroeg € 3,5 miljoen. Met de projecten 

was een investering gemoeid van ca. € 35 miljoen. 

• Het aantal deelfinancieringen op basis van een regeling groeit gestaag (op dit moment zijn 21 MKB-

bedrijven gefinancierd). Ruim 90% van het werk is uitbesteed aan lokale installateurs en aannemers. Op 

dit moment hebben deze installateurs en aannemers nog ruim 80 offertes uitstaan waarbij een lening 

vanuit DEO mee is aangeboden. MKB-ers hebben nog veel tijd nodig om te besluiten of ze een offerte 

honoreren. De gemiddelde beslistermijn ligt op ca. 5 maanden. 

• Tegenover de financieringsbestemming van € 8,323 miljoen staat een potentiële investering van ruim € 

29 miljoen. 

• Het is de verwachting dat de ambities voor wat betreft het aantal projecten eind 2014 worden gehaald. 

• Op basis van de huidige projectenportfolio (stand 12 juni 2014) is het de verwachting dat het totaal aan 

financieringsbestemmingen eind 2014 € 10 miljoen bedraagt. Met een groeiend projectenportfolio lijkt de 

ambitie voor eind 2014 haalbaar. 
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In 2012 en 2013 bleef het daadwerkelijk uitzetten van middelen achter op begroting. De onderstaande tabel 

geeft de stand weer per eind 2013 en halverwege 2104. Tevens is de ambitie voor eind 2014 weergegeven. 

 
Tabel 2: Uitgezet geld   

 Eind 2013 Half 2014 Ambitie eind 2014 

Uitgezette middelen € 417.000 € 705.318 € 5,121 mln 

 

 
• De eerste helft van 2014 zien we een toename van de vraag om middelen uit te keren. De huidige stand 

is € 705.318 (investeringsvolume € 1,8 miljoen) 

• Op basis van de huidige projectenportfolio en de projectplanningen is het de verwachting dat eind 

2014 € 5,5 miljoen is uitgezet (investeringsvolume  € 19 miljoen) 

 
In de onderstaande tabel zijn de projecten uit tabel 1. onderverdeeld per type project. Opvallend is de groei 

van het aantal projecten dat betrekking heeft op zonneweides/zonneplassen. Al deze projecten maken 

gebruik van SDE+ of MEI-subsidie. Geen van deze projecten maakt gebruik van de zogenaamde 

postcoderoos-regeling. 

  
Tabel 3. Overzicht van de projecten onderverdeeld in type  

Fase Type project eind 2013 Type project half 2014 

Haalbaarheid  

Biovergister (2x) 

Restwarmte (2x) 

Totaal energievoorziening (3x) 

Zon op daken (6x) 

Zonneweide (4x) 

Biomassacentrale (2x) 

Biovergister (1x) 

Restwarmte (2x) 

Totaal energievoorziening (2x) 

Zon op daken (5x) 

 

Businessplan  

Biovergister (5x) 

Regeling (1x) 

 

Totaal energievoorziening (2x) 

Zon op daken (3x) 

Zonneweide (2x) 

Overig (3x) 

Biomassacentrale (1x) 

Biovergister (4x) 

 

Restwarmte (1x) 

Totaal energievoorziening (5x) 

Zon op daken (4x) 

Zonneweide/zonneplas (4x) 

Overig (2x) 

Financiering Biomassacentrale (2x) 

Geothermie (1x) 

 

Totaal energievoorziening (2x) 

Zon op daken (1x) 

 

Overig (1x) 

Biomassacentrale (1x) 

 

Regeling (1x) 

Totaal energievoorziening (2x) 

Zon op daken (1x) 

Zonneweide/zonneplas (2x) 

Overig (1x) 

Exploitatie  

Regeling (4x) 

Restwarmte (1x) 

Zon op daken (2x) 

Biovergister (2x) 

Regeling (5x) 

Restwarmte (2x) 

Zon op daken (2x) 
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Stand van zaken ontzorging op kennis 

In de eerste helft van 2014 zijn 21 projecten inhoudelijk ondersteund met kennis van DEO. In de 

onderstaande tabel zijn de projecten voor zover van toepassing onderverdeeld in de fase van het 

financieringsproces waarin zij zich bevinden en per type project. 

 
Tabel 4. Overzicht van de projecten ontzorging op kennis onderverdeeld in fase en type  

Fase Type project Aantal 
Haalbaarheid Biomassacentrale 

Restwarmte 
1 
1 

Businessplan Biomassacentrale  
Restwarmte 
Totaal energievoorziening 
Zon op dak 
Zonneweide/zonneplas 

1 
1 
2 
1 
3 

Financiering Regeling 
Zonneweide /zonneplas 
Overig 

1 
2 
1 

Exploitatie Biovergister 
Regeling 
Regeling /deelfinanciering 
Restwarmte 

2 
3 
1 
1 

 

Naast de in de tabel 3 opgenomen projecten werkt DEO ook in 2014 weer samen met de Natuur en 

Milieufederatie in het Servicepunt Energie Lokaal. Vanuit het Servicepunt worden circa 50 lokale 

burgerinitiatieven ontzorgt op kennis. 

Afgevallen projecten 

In de eerste helft van 2014 zijn 15 projecten afgevallen. Twee van deze projecten zijn gerealiseerd met 

ontzorging op kennis maar zonder financiële ondersteuning van DEO. Dertien projecten zijn financieel en/of 

juridisch niet haalbaar gebleken. 


