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Onderwerp: Jaarverslag 2012 en Tussentijdse rapportage Drentse Energie

Organisatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij sturen wij u ter informatie het jaarverslag2012 en de tussentijdse rapportage

2013 van de Drentse Energie Organisatie.

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
weg te nemen die de transitie naar duurzame energieprojecten kunnen belemmeren.
De Drentse Energie Organisatie heeft daartoe van de provincie Drenthe op
23 december 2011 een prestatiesubsidie per boekjaar voor 2012 ontvangen van

€ 3 miljoen voor de versnelling en financiële ondersteuning van Drentse energiepro-
jecten door middel van revolverende fondsen.
Het toezicht op de DEO vindt plaats door een onafhankelijke Raad van Toezicht. Zij
neemt het besluit tot goedkeuring van het jaarverslag en het jaarlijkse activiteitenpro-
gramma alvorens dit ter info aan ons college aan te bieden.

ln november 2O12 hebt u ingestemd met een begrotingswijziging, waardoor er in
plaats van een subsidie per boekjaar een incidentele prestatiesubsidie wordt verstrekt
over de periode 2012-2020 van in totaal€ 24,7 miljoen Dit bedrag is afkomstig uit de
financiële reserves. Dit vergroot de slagkracht van de DEO. De subsidievoon¡¡aarden

en -verplichtingen zijn over een langdurige periode vastgelegd en zijn met terugwer-
kende kracht ook geldend voor reeds verstrekte subsidies en voor de verantwoording

over 2012. Een van de verplichtingen van de DEO is dat zij ieder jaar een jaarverslag

over het voorgaande jaar ter informatie aan ons college moet aanbieden. Het jaarver-

slag, inclusief jaarrekening, dient vergezeld te gaan van een accountantsverklaring.
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Jaarverslag 2012 Drentse Energie Organisatie

Op22 mei2013 is het jaarverslag inclusief jaarrekening en goedgekeurde accoun-
tantsverklaring, ontvangen. Het jaarverslag voldoet inhoudelijk aan de subsidiever-
plichtingen. De belangrijkste conclusie is dat de DEO in haar eerste volledige jaar
naar een volwaardige interne en administratieve organisatie is gegroeid en dat de
projectenportefeuille goed gevuld is met projecten die grotendeels voldoen aan de
ambities die de DEO voor 2012had opgesteld. Er is een flinke slag gemaakt met pro-
jecten die zich in de fase van een haalbaarheidsstudie bevinden.

De huidige economische omstandigheden laten zich echter ook gelden bij de realisa-
tie van energieprojecten. Met name de ambitie om eind 2012 verschillende projecten

ín de exploitatiefase in de projectenportfolio te kunnen opnemen, bleek te hoog ge-
grepen. Geconstateerd wordt dat er een aantal, met name grotere, projecten door
onvoorziene omstandigheden moeilijk doorstroomt vanuit de haalbaarheidsfase naar
de uiteindelijke exploitatiefase. De financiering is dan ook achtergebleven bij de oor-
spronkelijke ambitie. ln plaats van de voorgenomen € 3,8 miljoen is er eind 2012 on-
geveer € 1,8 miljoen gefinancierd.

Op het vlak van PR en Communicatie voldoet DEO ruimschoots aan de ambities.
Door diverse acties op het vlak van netwerkbijeenkomsten, presentaties en publicaties

is de naamsbekendheid sterk gegroeid. Op basis van deze publiciteit zijn er met
90 geïnteresseerde partijen individuele afspraken gemaakt. Dit kan op termijn leiden
tot nieuwe financieringen.

Het moeizaam op gang komen van grotere projecten zal zijn weerslag hebben op de
activiteiten die de DEO in 2013 zal uitvoeren. ln het jaarverslag wordt de verwachting
uitgesproken dat de financiering eind 2013 weer op schema ligt door meer in te zetten
op de clustering van kleinere energieprojecten, waarbij de focus meer dan voorheen
komt te liggen op zonne-energie.

Tussentijdse rapportage 2013 Drentse Energie Organisatie

Op 23 juni 2013 is door middel van een (niet verplichtte) tussentijdse rapportage de
voortgang over de eerste helft van 2013 inzichtelijk gemaakt. De vooruitblik zoals die
in jaarverslag2012 werd gemaakt, heeft zich tot nu toe in 2013 venrvezenlijkt. De pro-
jectenportfolio is goed gevuld en de projectfinanciering komt versneld op gang. Het
accent ligt in het eerste halfjaar met name op zonne-energie gerelateerde projecten,

maar de verwachting is dat dit meer divers wordt in de tweede helft.

Geconcludeerd wordt dat de DEO, ondanks economisch onzekere tijden, op dit mo-
ment goed op koers ligt.

Hoogachtend

gedeputeerde staten van Drenthe,

Bijlage(n):

tk/coll

, secretaris voorzitter
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Inleiding 

Voor u ligt de Mid-Term Review 2013. Deze review geeft inzicht in de stand van zaken van de projecten van 

DEO halverwege 2013. Hierbij is onderscheid gemaakt in de twee taken van DEO, te weten ontzorging op 

financiële knelpunten en ontzorging op kennis. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven naar eind 2013. 

 

Stand van zaken ontzorging financiële knelpunten 

Halverwege 2013 kan de conclusie worden getrokken dat de acquisitie- en communicatie-inspanningen van 
2012 zich beginnen uit te betalen. Steeds meer partijen en projecten weten DEO te vinden. De kwantiteit en 
kwaliteit (realiseerbaarheid) van de projecten op de projectenportfolio neemt toe. Dit heeft er toe geleid dat 
de financieringsbestemming van de middelen flink is toegenomen. In de onderstaande tabel is de huidige 
situatie afgezet tegen de situatie van begin 2013 en de ambitie voor eind 2013. 
  
Tabel 1. Overzicht van de projecten per fase 

Fase Begin 2013 Halverwege 2013 Ambitie eind 2013 
Haalbaarheid 11 16 

25 
Businessplan 9 17 
Financiering 4 6 8  
Exploitatie 1 3 7 
Financieringsbestemming € 1,821 mln. € 3,846 mln. € 6,5 mln. 

 
In de onderstaande tabel zijn de projecten uit tabel 1. onderverdeeld per type project. In het eerste kwartaal 
was vooral een toename te zien in het aantal projecten van zon op daken. In het tweede kwartaal zien we de 
portfolio ook groeien met andere typen van projecten. 
  
Tabel 2. Overzicht van de projecten onderverdeeld in type  

Fase Type project Begin 2013 Halverwege 2013 
Haalbaarheid Biovergister 

Duurzame warmte 
Geothermie 
Overig 
Zon op daken  
Zonneweide 

1 
3 
1 
2 
3 
1 

1 
4 
0 
2 
5 
4 

Businessplan Biomassacentrale 
Biovergister  
Duurzame warmte 
Overall energievoorziening 
Zon op daken  
Zonneweide 
Overig 

0 
2 
0 
0 
5 
2 
0 

1 
3 
1 
1 
9 
0 
2 

Financiering Aardwarmte (geothermie) 
Biomassacentrale 
Duurzame warmte 
Overall energievoorziening  
Zon op daken 

0 
1 
0 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
2 

Exploitatie Warmtenet 
Zon op daken 

1 
0 

1 
2 
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Stand van zaken ontzorging op kennis 

In de praktijk blijkt dat veel van de projecten die op de projectenportfolio staan voor ontzorging op financiële 

knelpunten, ook op kennis ontzorgt “moeten” worden. Veelal heeft deze ontzorging betrekking op het 

financieel en fiscaal structureren van het project. Daarnaast zien we in toenemende mate dat we een 

bijdrage kunnen leveren aan het aan elkaar verbinden van partijen. In een aantal gevallen heeft DEO samen 

met de klant het concept voor een duurzame energievoorziening ontwikkeld. Een aantal van deze concepten 

wordt in de tweede helft 2013 in de markt gezet. 

In de eerste helft van 2013 zijn 30 projecten inhoudelijk ondersteund met kennis van DEO. Van deze 

projecten zijn er 3 niet haalbaar gebleken. 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 3. Overzicht van de projecten ontzorging op kennis onderverdeeld in fase en type  
Fase Type project Halverwege 2013 

Uitsluitend kennisontzorging Zon op daken 
Zonneweide 

5 
2 

Haalbaarheid Overig 
Zon op daken  
Zonneweide 

2 
4 
1 

Businessplan Biovergister  
Overall energievoorziening 
Zon op daken  
Overig 

2 
1 
9 
2 

Financiering Zon op daken 1 

Exploitatie Zon op daken 1 

 

Naast de in de tabel 3 opgenomen projecten werkt DEO ook in 2013 weer samen met de Natuur en 

Milieufederatie in het Servicepunt Energie Lokaal. Vanuit het Servicepunt worden circa 40 lokale 

burgerinitiatieven ontzorgt op kennis. 

Afgevallen projecten 

In de eerste helft van 2013 zijn 18 projecten afgevallen. Drie van deze projecten (waarvan 1 ontzorgt op 

kennis door DEO) zijn gerealiseerd zonder financiële ondersteuning van DEO. Twee projecten zijn na 

inbreng van DEO ondergebracht in andere nog lopende projecten waardoor de financiële haalbaarheid van 

de projecten is vergroot. Dertien projecten zijn financieel en/of juridisch niet haalbaar gebleken. 

Doorkijk naar eind 2013 

Het ziet er naar uit dat de ambities die voor 2013 zijn gesteld worden gehaald. Het is de verwachting dat het 

aantal projecten in de exploitatiefase (gefinancierde projecten) zal oplopen tot ca. 30 (ambitie 2013 is 7). Het 

grote verschil zit in het feit dat er voor is gekozen een aantal geclusterde aanvragen in behandeling te 

nemen en/of te financieren. Voorbeeld hiervan is het project zon voor asbest. Dit project staat momenteel als 

één project in de projectenportfolio. De regeling zon voor asbest gaar per 1 juli 2013 open. Het is de 

verwachting dat eind 2013 ca. 15 agrariërs uit de DEO-regeling voor zon voor asbest zijn gefinancierd. Het 

aantal projecten in de overige fasen zullen in overeenstemming zijn met de ambitie voor 2013. De 

verwachtingen voor de omvang van de financieringsbestemming zijn ook overeenkomstig de ambitie voor 

2013.  
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Colofon
De Drentse Energie Organisatie is mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Drenthe

@ Drentse Energie Organisatie
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Ontwi kkeli ng orga n isatie

Om dr¡urralne energieprojecten versneld te realiseren heeft dc provinc;le Drenthe in 2011 de

Drentse Energle Organisatie opgericht. D¡t lretekent dat 2012 ltet eerste volle operatíonele iaar is
geweest, l'en aanzien van de ontwikkeling van de organisalie f.s een volwaardlge ¡dmlnlstratieve
organisatie opgezet.

Achtergrond
De Drentse Energie Organisatie (kortweg DEO) is op 1 december 2011 opgericht door de provincie

Drenthe. DEO richt zich op het versnellen van de transitie naar duurzame energieprojecten door
knelpunten weg te nemen die de realisatie van duurzame energieprojecten (kunnen) belemmeren.

Op deze manier wil DEO zoveel mogelijk bijdragen aan de doelstellingen voor de energietransltie van

de provincíe Drenthe. DEO biedt hiertoe ondersteuning in de vorm van kennis en/of financlën. DEO

ontvangt voor de uitvoering van haar werkzaamheden subsidie van de provincie Drenthe. De

middelen uit de subsidie worden revolverend ingezet in duurzame energieprojecten, Dit kan door
míddel van leningen, garantiestelling of door participatie. Het gaat hierbij alt'tjd om haalbare
projecten die zonder deze vorm van financierlng nlet van de grond zouden komen. Een deel van de

middelen van DEO wordt ingezet als werkkapitaal. Op termrjn kunnen deze kosten worden betaald
uit de rente-inkomsten,

Marktontwikkelingen vrägen bredere rol van DEO

Door de macro-economlsche ontwlkkellngen ls de marktsltuatie voor duurzame energieproJecten in

de loop van2Ol2 in een ander daglicht komen te staan, Vanuit de basis was DEO opgerlcht om een

compensatie te bieden aan het schaarser worden van bankmlddelen, een gevolg van de Basel lll
afspraken. Doordat DEO aanvullende financíering kon bieden, moesten duurzame energieprojecten
ondanks minder bankfinancierlng toch doorgang kunnen vlnden.
Gaandeweg ln2OL2 bleek zich een nieuwe sltuatie voor te doen: door de voortdurende economische
onzekerheid waren ook de initiatiefnemers zelf minder bereid om eigen kapltaal beschlkbaar te
stellen voor hun duurzame energieproJecten, Gevolg was dat relatief kleine projecten werden

beëindigd en de voortgang van omvangrijke projecten stagneerde. Daarmee wordt de basis voor
fínanciering van dit soort projecten, gebaseerd op de methodlek van projectflnancierlng, wankel.

Hierop inspelend heeft DEO in2012 haar rolverbreed van kennisaanbieder naar initiator en

facllitator van duu rzame ene rgieproJecten,

Werkproceclures
Omdat DEO in december 2011 operationeel is geworden, is vanzelfsprekend ook in 2012 nog hard
gewerkt aan de interne en administratieve organlsatie. De volgende punten zijn gerealiseerd:

. er ís ín 2011 een Handboek met procedures opgesteld voor de staf van DEO. Het Handboek
wordt intern intensief gebruikt als leidraad bij het volgen, begeleiden en beoordelen van
proJectaanvragen en projecten. ln aanvulling op het Handboek ziinin2Ol2 ook de interne
werkprocedures van DEO aangescherpt en zijn deze als extra appendix aan het Handboek
toegevoegd;

¡ de boekhoudlng en het betaalsysteem z'ljn ingeregeld;
¡ het invoeren van overige "checks and balances", passend bij een kleine organisatie als DEO;

¡ in het Directiereglement zljn de taken en bevoe8dheden van de directeur van DEO

vastgeleBd;
. tekeningsbevoegdheid van de directeur en de Raad van Toezícht en bancaire procedures zlJn

vastgelegd;

-5-



de medewerkers van DEO zijn aangesteld en voor de medewerkers zijn functie- en

opd rachtbeschrljvingen gemaa kt
voor de inhuur of het inlenen van externen heeft DEO haar eigen inkoopvoorwaarden
opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;

er is fn 2012 verantwoording afgelegd over het gevoerde beleld in 2011 door middel van een

kort jaarverslag;

met de provincie Drenthe is overleg gevoerd over de meerjarige subsidieverlening en er is
een subisidieaanvraag ingediend voor € 24,7 miljoen (zie ook Financiên).

er is een meerjarig beleidsplan tot en met 2015 gemaakt. Daarin is aangegeven hoe DEO zich

de komende jaren zal ontwikkelen, ln het beleidsplan zlJn jaarlijkse mijlpalen opgenomen.

voor 2012 en 2013 zijn actieplannen en begrotingen opgesteld.

Staatssteulr aan t¡ndernertti ngerr

Orndat DEO publieke middelen gebruikt voor de financiering van duurzame energieprojecten, kan er
sprake z'rjn van staatssteun als deze projecten worden uitgevoerd door ondernemingen ln de

Europese zin, zoals woningcorporaties en bedrijven, De Europese Commissie ziet er op toe dat
overheden ln Europa hun ondernemingen niet bevoordelen ten opzichte van dezelfde soort
ondernemingen elders. Hiermee beoogt de Europese Commissie binnen Europa een gelíjk

economlsch speelveld te creëren. Ten aanzien van aspecten díe met staatssteun voor de te
financieren duurzame energieprojecten te maken kunnen hebben, is een procedure ín het Handboek

opgenomen, ln 2012 heeft één medewerker een cursus staatssteun gevolgd en is vía aanbesteding

een raamcontract voor juridische ondersteuning gesloten, waarin naast staatssteun ook financieel en

algemeen juridische ondersteuning ís opgenomen. De opgedane kennis en ervarlng wordt door DEO

weer ingezet bij nieuwe, vergelijkbare projecten.

lìelatic rnet provincie Orenthe
DEO heeft met de provincie Drenthe een Díenstverleníngsprotocol waarin afspraken zijn gemaakt

voor het inlenen van financiële administratie- en controletaken en het gebruik van provinclale

huisvesting, ICT en eventuele algemene juridische ondersteuning.

I ijdsbostedirrg
DEO heeft drle personeelsleden ín dienst: een directeur¿ een accor¡ntmanager en een
pro¡ectondersteuner, De directeur heeft circa de helft van zijn tijd besteed aan het verder vormgeven
van de organísatie en de externe communicatie; hierdoor was minder tijd dan voorzien beschikbaar

voor de projecten. Conform de verwachting heeft de accountmanager de meeste tijd geschonken

aan het acquireren en verder ontwikkelen van projecten, Het merendeelvan de tijd van de

projectondersteuner ging op aan organisatorische - en aan projectgerelateerde activiteiten.

Overzícht vdn tlJdsinzet per personeelslid

Dlf€cteur,0,6 fte Accountmanagerr l fte Proiectondersteunerr lfte
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Het opentngsßest von én in het venuarmde Bosbad Noord-Sleen

Geheel volgens plan is DËO erin geslaagd de projecten¡rortefeuille tc vullr:n met de eerste twintig
projecten. Het aantal d¿ladwerkelijk gefinancierde projectetr is door diverse onvoorzíene factoren
achtergebleven ten opzichte van de prognose. Níetterrrin smaakt het succes van dt: opening van

het openluchtzwembacl Bosbacl Noc¡rcl-Sleen, het eerste project dat is gefinancierd, nailr rneer.

Achtergrond
DEO onderscheidt ín overeenstemming met haar Handboek verschillende fasen waar¡n projecten

kunnen verkeren, Vanaf het moment waarop een initiatiefnemer zelf investeert in het project wordt
het project toegevoegd aan de projectenportfolio van DEO. ln de regel ís dat in de haalbaarheidsfase
van het project. Daarvoor (initiatíeffase van het project) worden projecten tegevoegd aan de

acquisitielijst. Vanaf de buslnessplanfase wordt de procedure formeler. Op basis van een íngediend

businessplan besluit de Raad van Toezicht van DEO of voor een project middelen worden
gereserveerd. ln de financieringsfase zit vervolgens nog een formeel besluítvormÍngsmoment van de

Raad van Toezlcht over het wel of niet financíeren van het project.

Goedgevu lcle proiectenportef eu ille
ln 2O!2 ís aandacht besteed aan het uitbreíden van het aantal projecten en de kwaliteít hiervan. De

projecten die vanuit 2Q11. op de projectenportfolio stonden zijn opnieuw geanalyseerd en indien

nodig heringedeeld. De projecten die vanuit 2011 in de financieringsfase zaten, zijn opnieuw
beoordeeld en ter besluitvorming aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Een overzicht van de

projecten in de verschillende fasen wordt in tabel L gepresenteerd. DEO heeft ook haar kennis en

ervaring beschikbaar gesteld aan alle onderstaande projecten in de verschillende fasen.
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Tobel 7, Overzlcht von de ln de verschillende en eind 2012

tn de onderstaande tabel zijn de proJecten uit tabel 1. onderverdeeld per type project. Voor de

projecten in de businessplanfase, financieringsfase en exploitatiefase is tevens de CO2 reductie en de

geproduceerde hoeveelheid duurzame energie weergegeven.

Tabel2. Ovenicht de onderverdeeld |tt met reductie en

ln 2012 zljn vier projecten afgevallen. Twee projecten hiervan zijn gerealiseerd zonder dat

flnancíering vanuit DEO nodig was. De twee andere projecten vonden geen doorgang.

Financiering blijft achter
Uit tabel 1 blükt dat de projectenportfolio groeiende ls. Helaas zijn de ambitles uit het beleidsplan

van DEO voor 2O72 niet helemaal gehaald ten aanzlen van geflnancierde projecten die zich ln de

exploitatiefase bevinden, De belangrijkste oorzaken híervoor zijn:

1. Een vlertal projecten heeft stevige vertraging opgelopen doordat de lnitiatiefnemer deze

projecten door onvoorziene omstandigheden on hold moest zetten;

2. De toestemming van de Europese Commissie om staatssteun te verlenen aan één project

nam aanzienlijk meer tljd ín beslag dan voorzlen;

3. BiJ twee projecten duurde het langer dan voorzien om de Julste informatie aan te leveren.

4. Er zijn uiteindellJk twee projecten gerealiseerd zonder financiering van DEO

Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat 25{,ovan de in 2012 voor projectflnanciering beschikbare

middelen zijn ondergebracht in een bestemmingsreserve.

Ontzorgen op kennis
ln 2Ot2 zijn er acht projecten ondersteund door de inbreng van kennis vanuit DEO. Voor één van

deze projecten, de gevangenis te Veenhuizen, zün de afspraken hieromtrent vastgelegd in een Green

Deal met het rijk. Bij zes van deze proJecten is DEO nog betrokken. Het is mogelijk dat DEO nog

enkele hiervan in de toekomst zal meefinancieren.

L13Haalbaarheid t2
5 IBuslnessplan

44Financlerins 3

4IExploitatle
€ 3,8 mln€ 1,821 mlnFi n a n cie rl n gsbeste rn m i n g

l:intl2Ol? Amllitie 2012tlegitr 2012Fase

Restwarmte (3x)

Zon op daken (3x)

Zonneweide
Geothermle
Bioverßister

Haalbaarheid

18.800 GJûaar

6.t2OGtlJaar
900.000 GJliaar

3.100 ton/jaar
1.030 ton/jaar

62.000 ton/jaar

Businessplan zon op daken (5x)

Zonneweide
Blovergister (2x)

26.900 GJllaar
12.100 GJfiaar
2.300G/iaar

1.525 ton/jaar
TgOlonfiaar
380 ton/laar

Biomassacentrale
Voorzienlng woonwijk
Zon op daken (2xl

Financiering

TOOGJfiaar¿s ton/aarExploltatie Warmtenet

Duurzanre erterprieType ¡:roject CO, recluctieFase
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PR en Comrnurnicatie

[Jroltlre is, gelet op haar,gurrstige vestigingsklirnaat, bii uitstel< tle provincie waar initi¿ttiefnemt:r:;
hun duurzanre energie¡rrojecten ¿oudelr moeten realiserert. Dái is de rode dlaatj van de ín lret
verslagjaar ()ntw¡kkelde conrnrunicatiestrategie. Vi¿r twee netwcrkbijeenkornsten, een websíte,

tliverse publicaties en vele gesprekken is in 2012 bekendheicl g{,¡teverì aan DF(), Dit hceft ertoe
gelcid dat exterrrelr genriddelcl acht keer per week o¡.r c1e één r¡f anriere rttaníer nrct t)ËO contac;t

zoclrr:n, hegin 2Ol2 was dit genriddcld nog éÉn keer per rnaandl

[)rerrttre; dé ¡rrovincie vc¡ol dr.rur¿ame ener6ie
Het afgelopen jaar is belangrijk geweest om vanuit DEO aan de naamsbekendheid van Drenthe als dé
provincie voor duurzame energieprojecten te werken. Dit ¡s de centrale boodschap in de

communicatiestrategie van DEO, Reden van het gunstige vestigingsklimaat is de rijke energiehistorie,
de politieke daadkracht op zowel provinciaal en gemeentelijk niveau, het draagvlak onder de

bevolking (Drenthe kent eind 2012 ruim 30 coöperatieve initiatieven) en de aanwezigheíd van DEO,

Ne twerkbi jeenkontsten

DEO richt zich op rechtspersonen. Hierbij wordt onderscfieid gemaakt ín "professÍonele" partijen en

gezamenlijke burgerinitíatieven. Voor de professionele partijen is ln 2012 een algemene

netwerkbüeenkomst georganlseerd. De netwerkbljeenkomst richtte zich op investeerders, financiële

instellíngen, projectontwikkelaars en ondernemers binnen én buiten Drenthe (zie foto).
Voor de burgerinitiatieven is een netwerkbijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de

Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMF). Tijdens deze bijeenkomst (zie foto volgende bladzijde) is

onder meer het Servicepunt Energie Lokaal Drenthe gepresenteerd, een samenwerking tussen de

NMF en DEO. Vanuit het Servicepunt worden lokale burgerinitiatieven ondersteund en begeleid (zie

'Uitgelicht' op bladzijde 12). Naast netwerkbijeenkomsten zijn specifieke doelgroepen benaderd, ln

2012 waren dat gemeenten, woningcorporatles en het MKB,

De eerste netwerkbijeenkomst voor professlonele organisaties în de schaapskooi te Lhee
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Publicatles err website
DEO heeft in 2012 verschillende publicaties geschreven. Er is tweemaal een column geschreven in
het MKB-magazine Ondernemersbelang met een oplage van 5000 in Drenthe en drie artikelen ln de

magazines van Energy Valley, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en de Rebel Groep.

Door de opgedane contacten en de verworven publlclteit ls ln 2012 vanuit DEO met 90 partijen een
lndlvlduele afspraak gemaakt om over de mogelijke rolvan en samenwerking met DEO in het kader
van duurzame ener8ieprojecten te praten.

De online communicatie ls in 2012 vormgegeven door het opzetten van een nieuwe website,
. Hiervoor ls ook een logo ontworpen en een eigen huisstljl.

Beeld van de netwerkbijeenkomst gericht op lokole burgerlnítiatieven

Tøbel 3. Samen resultoten PR en Communicotle

Tabel 2 geeft nog eens een samenvattend overzÍcht van de communicatieproducten die in het
ve rslagjaar zlJn gereallsee rd,

I

a

Aanpak voor belangr'tjkste
doelgroepen ¡s ontwlkkeld

Com mun lcatlestrategie ls opgesteld met
lnstrumentenkeuze per

doelgroep

Uitvoering communlcatle Geborgd bij directeur en
prolectondersteuner

Organisatorisch geborgd

Tenmlnste 1Netwerkbijeenkomsten 2

Publlcatles 5 artikelen Tenmlnste 1 ln landelUk daeblad

0Presentatles bll derden I

Prod ucte n Realisatie i¡ ?,012 Anrbit¡e 2012

-11-



Ü Vooruitzichten 2013

Het is de verwachting dat DÊO eincl 2013 we€r ôp schenra ligt terr aan¡ierr van de doelstellingerr
voor projectfinanciering. Oit zr¡llen voornamelijk f inancicringe n zijrr voor ¿onne-energieprojecten.
Dere projecterr zijrr relatief kleirr qua omvanB, Grootschalige ptojecten rullen ltog rnêer stagneren,
De conrmunicatie-insparrníng zal met nanre doelgroepsgericht zÍjn.

Fi narrcieringsdoelste llingen bereil<t

Hoewel de doelstellingen voor het aantalfinancieringen en de omvang hiervan in 20L2 niet zijn
gehaald is het de verwachting dat dit eind 2013 weer op schema ligt. Met de verrichte
communicatie- en acquisitie-inspanningen is voldoende basis gecreëerd om in 2013 projecten met
financiering tot realisatie te brengen.

I Zonne-energie het meest kansrijk
ln 2013 wordt de realisatie van zonne-energieprojecten het meest kansrijk geacht. Eind 2012
bevatten de acquisitielijst en de projectenportfolio van DEO meerdere van dlt type projecten die
naar alle waarschijnlijkheid ln 2013 tot uitvoering komen.

Varr groot naar kleirler
Een ontwikkelíng die in 2013 wordt voorzien is het teruglopen van het aantal nieuwe grootschalige
duurzame energieprojecten dan wel een stagnatie van de grootschal¡ge proJecten ult de

projectenportfolio, Daarentegen zal er een toename van klelnere projecten zijn. Hierdoor zal DEO

soms tegen de onderlimíeten van haar investeringsreglement aanlopen, ln 2013 zal ingestoken
worden op een werkwijze waarbij energieprojectên van gelljke aard worden geclusterd. Clustering
kan namelijk tot een effíciënte en gestandaardiseerde aanpak leiden, waardoor deze kleínere
projecten toch met financieríng van DEO gerealiseerd kunnen worden, ln2O72ls hiermee gestart

binnen het project'Zon voor asbest',

Recreatie, agrariërs, scholetr en het MKB centraal
De communicatie-inspannlng in 2013 zal zich vooral richten op de volgende doelgroepen:

Recreatieo ndernemers;

- Agrariërs;

- Basisscholen;

- het MKB,

Hiervan zijn recreatleondernemers, agrariërs en scholen nieuw. De gemeenten en
woningcorporaties die in 2O12 centraal stonden, zün in 2013 niet langer een doelgroep. Deze
partijen zijn inmiddels voldoende bekend met DEO en hebben al meerdere projecten op de

acquisitlelíjst van DEO staan,

Assen,25 april2013

It,'lì\4'\
Dhr. G. Hoek
(Directeur)

I

t
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Verslag van de Raad van Toezicht
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Verslag van de Raad van Toezieht

De Raad van Toe¿ie ht kijkt met tevredenheid terug op het jaar 2012. De proceclures en processen

van DEO zijn zodanig gestructureerd dat ¿ij haar taak goed kan uítvocren. Hoewel de doelstellingen
ten aanzien van proJectfinanciering niet zíjn bereikt, is het aantal seríeuze projecten op de
projecterrportfolio toegenomen. De Raad van'Ioe¡ícht ziet 2013 met vertrouwen tegemoet,

Vergaderingen Raacl van Toezicht
ln20t2 heeft de Raad van Toezicht vier keer vergaderd. TlJdens deze vergaderingen zijn vaste
agendapunten Financiën, Projecten en Organisatie. ln deze overleggen heeft de directeur
verantwoording afgelegd over de stand van zaken bij deze agendapunten. Tijdens het overleg van

31 mei 2012 heeft de Raad van Toezícht kennis gemaakt met gedeputeerde mevrouw Klip-Martin.
Aansluitend is gesproken met de leden van Provinciale Staten die de initiatiefnemers waren van de
oprichtlng van DEO.

Besluitvornrlng
De Raad van Toezlcht heeft in 2072 de volgende formele besluiten genomen:

- Accorderen van het beleldsplan 2012 -2Ot5;
- Accorderen actieplan en begrotlng 2012;

- Accorderen van de samenwerkíng met de Natuur en Milîeufederat¡e Drenthe binnen het
Servicepunt Energie Lokaalvoor de periode van één jaar;

- Accorderen van het Handboek (met aanvullende procedures) en het lnvesteringsreglement
dat door de staf van DEO wordt gebruikt bij de begeleiding en beoordeling van pro¡ecten;

- Accorderen van het iaarverslag en jaarrekening 2011;

' Opstellen en vaststellen van het Dlrectlereglement waarin de taken en bevoegdheden van de

directeur zijn opgenomen;

- lnstemmen met de financíêle procedures ten aanzien van betalingsbevoegdheden,
bestemmingsreserves en het opstellen van de Jaarrekeningen;

- lnstemmen met het benoemen van de accountant;

- Accorderen actieplan en begroting 2013;

- Verlengen van het contract met de directeur met één jaar (2013) onder gelijkblijvende

voorwaarden.

Met betrekking tot de projecten van DEO heeft de Raad van Toezícht de volgende besluiten
genomen:

- Accorderen aanmaken bestemmingsreserve MeppelEnergie;

- Accorderen aanmaken bestemmingsreserve Bio Energie de Wieken;

- Accorderen aanmaken bestemmingsreserve zon voor asbest;

- Accorderen aanmaken bestemmingsreserve zonnecentrale De Drentse Hoeve;

- Accorderen van het borg staan voor Bosbad het Haantje.

-15-



Evaluatie resultaten DEo
De inspanningen díe zijn verricht ten aanzlen van de acquisitie van projecten en het vergroten van de

naamsbekendheid van DEO hebben bügedragen aan een Boede projectenportfolio. ln 2012 is hard
gewerkt aan het opt¡mallseren en structureren van de interne procedures en processen van DEO. Dit
heeft bijgedragen aan de controleerbaarheld van de organisatie en het vergemakkelijken van de

toezichthoudende taak,

Functioneringsgesprek directeu r
ln de vergadering van de Raad van Toezicht van 11 oktober heeft het functioneringsgesprek met de

dírecteur plaatsgevonden. Het algemene oordeel is dat de directeur goed functioneert. De Raad van

Toezicht is tevreden over de wijze waarop de directeur leiding geeft aan de activiteiten van de

stichting en de wljze waarop de relatie met de provincie Drenthe wordt onderhouden. De kwallteit
van de aangeleverde documenten is goed en over de wijze waarop de directeur de verantwoording
aflegt over de stand van zaken ten aanzien van de financièn, de projecten en de

organisatieontwikkeling is helder en volledig.

VÊrtrouwerr in de tr¡ekomst
De Raad van Toezicht is zich er van bewust dat de economische omstandigheden waarln Nederland
zich bevindt een negatieve invloed hebben op de snelheid van de realisatie van de energletransit¡e,

Deze omstandigheden mâken dat er voor DEO een belangrijke rol is weggelegd. De Raad van Toezicht
heeft vertrouwen in de toekomst en ziet voor 2013 met name kansen in de realisatie van projecten

ten aanzÍen van zonne-energie,
Voor de mlddellange termlln advlseert de Raad van Toezicht de directle de proJectenportefeuille te
spreiden, zowel over klantgroepen als over typen duurzame energie. Voor 2012 lag de nadruk van de

werkzaamheden naast dê projecten op de interne organlsatie. ln 2013 zal de nadruk vooral op de
proJecten moeten liggen.

Assen, 25 april 2013

Dhr. D. Dijk (voozitter Raad van

Mevr. M, van Ee van

Dhr. J,W, Resink ad van Toezicht('i/o

I
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Jaarrekening 2OLz

Balans per 3t december 2Ot2
(na venrrrerklng erploitatiesaldo)

AGIIVA 3l-12'2011

3,979.Iû5 tffiq000'

3L12.m11 PASIVA

€

31.12-201e 31.12.m11

3,979.208 1,500,000
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Algemene grondslagen voor cle opstellitrg vatr de jaarrekening

Alcenre-ell

Algelnene grondslagen voor de opstelllng van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens bepalingen van de RichtliJnen voor de Jaarverslaggeving 640.

De functionele en presentatie valuta van de jaarrekening betreft de euro. Tenzij bü de

desbetreffende grondslag voor de specifleke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen de verkrljgfngs- of vervaardigingsprijs respectievelljk de nominale waarde,

Toelichting activiteilen en opbouw eigen vermogen
De organisatie ls in het Jaar 2011 opgericht door de Provincie Drenthe. De Drentse Energie

Organisatie rlcht zlch op het versnellen van de transitie naar duurzame energieprojecten door
knelpunten weg te nemen die de realisatie van duurzame energieprojecten kunnen belemmeren.

Door de aard van de activiteiten, zljnde het verstrekken van lenlngen en garantiestellingen, worden
deze transactíes met name via de balans verwerkt. De gelden hlervoor worden benut uit de
bedragen die worden ontvangen van de Provincie Drenthe.

Het verdienmodel en de opbouw van eigen vermogen is in 2012 ook verder ontwikkeld, Ook is

hierover overleg met de Províncie Drenthe geweest.

Op 4 aprll 2013 heeft de Provincie Drenthe besloten tot een maximum subsidie van € 29.200.000, Op

9 april 2013 zijn bovendien de statuten aangepast en ls met de Provincie Drenthe afgesproken dat de

activiteiten uiterlljk op 31 december 2020 beëindigd zullen worden en vanaf dat moment mogen
geen nieuwe verpllchtingen meer worden aangegaan met door de Provincie Drenthe verstrekte
subsidiegelden. Een liquidatiesaldo zal, gelet op de door de Provincie Drenthe aan de Stichting ter
beschikking gestelde gelden, worden uitgekeerd aan de Provincie Drenthe. Hierdoor Ís nlet langer
sprake van een benodígd verschil in de opbouw van eigen vermogen, concreet of dit ten gunste van
de Provincle Drenthe komt of ook ten gunste van derden kan komen,

Een belangrijke post binnen het eigen vermogen zljn de bestemmingsreserves, Dit betreffen
reserveringen vanuit de vooruitontvangen gelden (nog te verrichten prestaties)van de Provlncie
Drenthe op moment dat een project ín de financierlngsfase komt. De opbouw loopt dus vía de balans

in plaats van normallter via de 'staat van baten en lasten'. De rente en vergoedingen die (in de

toekomst) worden ontvangen, zullen uiteraard wel leiden tot baten in de 'staat van baten en lasten',
De bedragen die worden uitgeleend, of als bankgarantie worden verstrekt worden dus direct vanuft

de vooruitontvangen subsidie naar een bestemmingsreserve geboekt.

Vorderingerr, liquide nriddelen, schulden en overlopentle actlva en passlva

De vorderingen, liquide mlddelen, schulden en overlopende activa en passiva worden gewaardeerd

tegen nomlnale waarde. Voor zover níet anders ís vermeld, staan de llquide middelen vrij ter
beschikking.

Voorzieningen
Voorzienlngen worden gevormd tegen concrete of specifíeke risico's en verplichtingen die op de

balansdatum bestaan en waaryan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten.
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Resultaat
Baten uit subsidiebijdragen worden ln aanmerking genomen zodra formeel en schriftelijk is

vastgesteld dat deze zijn toegezegd. Overige baten worden in aanm€rking genomen in het boekjaar
waarop ze berekking op hebben.

Exploitatiesubsidles worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste

waarvan de gesubsidieerde ultgaven en/of de prestaties zijn verrfcht.

Het resuJtaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verclagjaar. De

resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd, verliezen
worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. De kosten worden bepaald met inachtneming van
de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop zfJ betekking hebben.
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Toelíchting op de balans

Activa

Kortlopende vorderingen

Deblteuren
Overlopende activa
Voorultbetaalde facturen

31-12-2011
€

1.s00.000

NTO rente Ondernemerstopdeposlto 50,94.2 1.008
NTO rente Vermogensspaarrekening 50.94.31,208

NTO rente Bestuursspaarrekeníng 50.94. 11.509

ABN AMRO Bestuursrekening RC 50,93.97.549

ABN AMRO Ondernemerstopdeposito 50.94.21,008

ABN AM RO Vermogensspaarrekening 50,94.3 1.208

ABN AM ßO Bestuursspaarrekening 50.94.11.509

3t-72-2012
€

300.000
30.s43

295
1.s00.000 330.838

Debiteuren
De Drentse Energie Organlsatle heeft op 15 december 20tt een incldentele prestatiesubsidie voor
2011 ter grootte van € 1,5 mlljoen aangevraagd bij de provincíe Drenthe. Op 23 december 2011

heeft de provincle een subsidiebeschikkíng afgegeven.

Vervolgens heeft de Drentse Energie Organisatie op 10 februari2OT2 een voorschotverzoek van 80%

van het verleende subsidiebedrag bü de provincie ingediend. Op 16 februarl 2012 heeft de provincie

aangegeven € 1,2 mlljoen als voorschot te verlenen en heeft dit op 15 maart 2012 overgemaakt. Het

resterend saldo bedraagt € 300,000 ultimo boekjaar 2012. De verwachting ís dat het resterende

saldo in 2Ot3 zal worden overgemaakt,

Overlopende actlva
De overlopende activa betreft nog te ontvangen renten op de ondernemerstopdeposito,
vermogensspaarrekening en de bestuursspaarrekening bij ABN AMRO.

Overlopende act¡va 2012
€

tt,71,4,31.
18.560 11

268,88
€ 30.543,30

Vooru itbetaalde faeturen
De post vooruitbetaalde facturen heeft betrekking op een vooruitbetaalde verzekeringspremie voor
de Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekeríng.

Llqulde rnicldelen
Het saldo aan liquide middelen per 31 december 2012 bedraagt € 3.648.367. Naast het rekenlng-

courant saldo staan de gelden op drie ABN AMRO spaarrekeningen, namelijk op een

ondernemerstopdepos¡to, vermogensspaarrekenlng en op een bestuursspaarrekening,

tlqulde middelen
3t-t2-2012

€
1.081

2.587.286
1.000,000

60.000

3t-12-20t1
€

-23-
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I¡¿ssiva

Eigen verrnogcn

Overi8e reserve

Stand per 1 Januarl 2012

Onttrekkingen

Toevoegíngen

Stand per 31 december2012

BestemminSsr€serve

Stand per I ianuarl 20X2

Ontrekkingen
Toevoeglngen
Stand per 31 december 2012

I BestemmingsreseryeEosbadNoord-Sleen

2 EestemmingsreserveMeppelEnergle

3 Bestemmin8sres€rveBentinckspark

4 Bestemmingsreærve Zon voor Asbest

5 Bestemmingsreserve Maatschap Hilbrands - De Orentse Hoeve

3t-12-20L2
c

31-12-2011
€

Beste rnm ingsre sc rvú.

De bestemmingsreserve bestaat uit een vijftal bestemmingsreserves, waârvan één een
garantlekapitaal betreft en de resterende vier betreffen voorstellen om geldleningen te verstrekken
aan instellingen met een duurzaam energieproject, Deze vijf bestemmingsreserves zÍjn allen
goedgekeurd door de Raad van Toez¡cht. Van de vler voorstellen voor het verstrekken van
geldleningen is in 2012 níet overgegaan tot betaling, de betallng zal naar alle waarschünlijkheid in
2013 plaatsvinden.

Naam Fase Soort Bedrag

3t-tz-?.0lz
€

1.821.000
1.821.000

31-12-2011
€

Garantiestelllng

Geldlenlng

Geldlenlng

Geldlening

Geldleníng

Fxploitatiefase

Financieringsfase

Financieringsfase

Financieringsfase

Financieringsfase

€

50,000

650"000

500,000

500,000

121,000

1,821,000

t, Boshad Noord.Slr:e¡r
Deze bestemmingsreserve betreft een garantstelling van de Drentse Energie Organisatle aan het
Bosbad Noord-Sleen. De Drentse Energie Organisatle stâat garant voor de door de Rabobank

aangeboden financiering. Het borgbedrag fs bij aanvang € 50,000 en zal, door het llneaire karakter
van de financlerlng, vanaf 31-12-2013 jaarlijks met € 10.000 afnemen. De borgperiode loopt af op 31-
t2-20L6.

2, MeppelEne rgíe

Meppel Energie voorziet de nleuwe woonw'rjk Níeuwveense Landen van een innovatief duurzaam
energieconcept dat onder andere wordt gevoed door biogas en warmte afkomstlg van

rioolwaterzuiveringslnstallatie van het Waterschap Reest en Wieden. De Drentse Energie Organísatie

heeft het voornemen € 650.000 te financieren middels een geldlening. De voorgestelde looptijd is 10
jaar met een S-jaars-grace-period. Als percentage wordt de 10-jaars lntrest Rate Swap (lRS)

gehanteerd verhoogd met een opslag van 150 basispunten, met een maximum (lRS+opslag)van

4,OO%.
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3. Eentickspark
De betrokken part¡jen, gemeente Hoogeveen, Rendo Duurzaam BV, Begreen Energy BV en Zuidema

Recycling BV richten gezamenlijk een BV op voor het exploiteren van de biomassacentrale met
wârmtenst, De warmte wordt met behulp van warmteleidingen geleverd aan diverse projecten en

gebouwen op het Bentinckspark. De Drentse Energle Organisatie heeft het voornemen om dit project

middels een geldlenlng van € 500.000 te flnancieren. De voorgestelde looptijd van de financiering is
13 Jaar met een 2-jaars grace-period. Het percentage wordt vastgesteld door het rentepercentage

van de andere financier (vermoedelijk Rabobank) te verhogen met een aanvullende risico-opslag. De

financiering vanult de Drentse Energie Organisatie zal worden achtergesteld op het senior-debt
vanuit de bank.

4.Zon voor asbest

In het Lenteakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor het project zon voor asbest. De mlddelen

uit het Lenteakkoord zijn via een decentralisatieuitkering overgemaakt aan de provincies. Op dit
moment wordt in IPO-verband gewerkt aan het uítwerken van een subsidieregeling voor het

venruijderen van asbest op agrarische panden. Voorwaarde hierb'rj is dat na de asbestsanering

zonnepanelen worden aangebracht op het nieuwe dak. De Drentse Energie Organisatie is door de

provincie Drenthe gevraagd om agrariërs die deelnemen aan de regeling financieel te ondersteunen

bij de aanschaf en installatle van zonnepanelen. De Drentse Energie Organisatie heeft voor het
project 'Zon voor asbest' een bestemmingsreserve van € 500.000 gevormd. De

f i na ncie ringsovereenkomst d ient voor 3I-72-201 3 onde rte ke nt te zijn.

5. Maatschap Hilbrands -De Drentse Hoeve

De maatschap Hilbrands exploiteert een zorgboerderij en kaasmakerfj in Drenthe. De maatschap

heeft zonnepanelen laten lnstalleren. De Drentse Energie Organlsatie is door de initiatiefnemers
gevraagd om een deel van de ff nanciering in te vullen. Huisbankier wil de bestaande krediet niet

verder uitbreiden, De Drentse Energie Organisatie heeft voor het project "Maatschap Hilbrands" een

bestemmingsreserve van € 121.000 gevormd.

Kortlopend vreemd vermogen

Kortlopend vreemd vermogen

Crediteuren
Overlopende passíva

Nog te verrichten prestatles

3t-12-20!2
€,

96.415
32.65s

2.O29.135

3L-L2-20LI
€

t67.355
2.230

1.330,415
1.500.0002.t58.205
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Ovcrlopende passiva

Overlopende passiva 20LZ

Overlopende kosten I.v.m. loonkosten financiele admin/financieel advies 2012
Overlopende kosten l.v.m. loonkosten juridisch advles 2012

Overlopende kosten i,v. m. te lefoon koste n 20t2
Overlopende kosten Lv.m. belasting advies

Overlopende kosten i.v.m. communicatleadvfes 2012
Overlopende accountantskosten 2012

Overlopende naheffing huisvestingskosten
Overlopende naheffing diensten en mlddelen
Overlopende naheffing voorziening ICI en telefonle

€ 32.655

Nog te verrichten prestaties
Deze post betreft de niet bestede subsidiegelden van de provincíe Drenthe ter financiering voor
duurzame Drentse projecten. ln2Ot2 heeft de Drentse Energie Organisatie een subsidie van € 3

miljoen ontvangen. Hiervan is € 480.280 ter financlering voor de exploitatiekosten en de resterende
€,2.5L9.720 voor projectfìnanciering. Doordat de geleverde tegenprestatie in 2012 niet heeft
plaatsgevonden is de €,2,5L9,72O in de post nog te verrichten prestatie opgenomen. De toevoeging
aan de bestemmingsreseryes € 1.820.000 zijn vervolgens onttrokken uit de post nog te verrichten
prestatie.

Niet in rle balans opgÊnomen verplichtingen
De niet in de balans opgenomen verplichting betreft het dlenstprotocol dat DEO heeft met de
Provincie Drenthe. ln dit dienstprotocol staan het gebruik van de huisvesting, gebruik ICT en
telefonie, diensten en middelen en financiéle administratie/advies geregeld, die de provlncie

Drenthe aan de Drentse Energle Organisatie ter beschlkklng stelt. Hiervoor betaalt DEO jaarlijks €
48.494 (lncl. BTW) aan de províncie Drenthe. De looptijd van dit contract loopt tot ultimo 20L5.

De Drentse Energie Organisatie staat garant voor de door de Rabobank verstrekte financiering voor
het project Bosbad Noord-Sleen. De afgegeven garantie bedraagt op balans datum € 50.000 en zal

lineair elk jaar met € L0.000 afnemen, De looptljd van de bankgarantie is 5 jaar en loopt af op 31-72-
2076.

€
6.001
4.168

324
3.262
8.365
3.7M
1.890
2.477

2.469
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I'oelichting op cle staat van baten en lasten

BATEN

Subsldie

Financiële baten en lasten

I.ASTEN

Oprlchtlngskosten

Aansturing
Beleldsplan DEo
Raad van Toezicht

Communlcatle
NetwerkbiJeenkomst
Communlcatleadvles lnhuur provincie

Communicatie

Prolecgerelateerd
Prolectflnanclering
Servicepunt NMF -

Onderzoek/lnhuur fin-econ/jur expertlse
Ju ridische ondersteuning lnhu ur provincle

Exploltatie
Hulsvestingskosten
Organisatiekosten
Voorziening (lCT en telefonie)
ßels-en verbllJfkosten
Variable kosten
Onvoorzlen

Verzekeringen
Financiële administratie en advles
Accou ntantskosten
Software
lnhuu r en detacheringskosten
Subsldleaanvraag
Bankkosten

37-72-2OL¿. Begroting2012

480.280 3.000.000

€ €
31-12-2011

€

169.58s
57,379

s37,599

5.355
9.000

14.355

4.829
8,36s
6.908

3.000.000

5.643
9.000

169.s85

167,3s5

74.643

10.000
7.000
s.000

20.toz

35,540
39.185

4,168

78.892

22.000

2.5L2.OL2

3s.340
70.000
3.487

26,773
97

15.504
649

391

L2.3tL
6,468

825
3s3.754

7.398
139

2.620.839

9.591

72.703
1.500
2.500
5.000

7.324
s.000
1.000

29s,300
2.500

2.230

424,250 342.518 2.230

De verschillen tussen begroting en resultaat zijn grotendeels te verklaren door het feit dat de

Drentse Energíe Organisatle BTW is vrügesteld. Dit betekent dat de BTW over inkoopfacturen als

kosten moeten worden ingeboekt. ln de begroting over 2012 was rekening gehouden met het
kunnen terugvorderen van de betaalde BTW. Hiervoor is medio 2012 overleg opgestart met de

belastlngdlenst. lnmiddels is duidelljk dat de organisatie vrijgesteld blijft van omzetbelasting.
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BATEN

Exploitatiesr¡bsidie
Deze post betreft de ontvangen subsidlegelden van de provincie Drenthe welke bedoeld z'rjn ter
dekking van de exploitatiekosten van de Drentse Energie Organisatie, ln 2012 heeft de Drentse
Energie Organisatie een subsidie van € 3 mllJoen ontvangen. Hiervan is € 480.280 ter ff nancierlng
voor de exploltatlekosten en de resterend e €2.579.720 voor projectfinanclerlng,

Financiële lasten en baten

Overzicht Flnanciële baten en lasten
Lasten Ontvangsten totaal

€

lLTol
38,660
18.560

269

€
(170)

38,560
18.560

269

€
Bestuursrekening 50,93.97.549
Ondernemerstopdeposlto 50,94.21.008
Vermogens spaarrekenlng 50.94.31.208
Bestuur Spaarrekening 50.94. 11,509

f170) 57.489 57.3L9

IASTEN

Eeleidsplan OEO

De Drentse Energie Organisatie ís in 2011opger¡cht om een bijdrage te leveren aan de realisâtle van

de provlncie doelstellingen ln 2020 ten aanzien van duurzame energ¡eproductle en COz reductie. ln
het beleidsplan wordt de meerjarige vis¡e beschreven over het gewenste groeipad van DEO over de
període 2012 tot en met 2015 en welke bijdrage aan de provinciale doelstelling wordt bereikt. De

kosten die hiermee samenvallen zün verantwoord onder de post beleidsplan DEO.

NetwerkbijeenkoRrsten
ln 2012 hebben er twee netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden. DEO heeft gewerkt aan de

naamsbekendheid van Drenthe als dé provlncie voor duurzame energieprojecten. Daarnaast heeft
DEO zich op de kaart gezet als kapitaalverschaffer van Drentse duurzame energieprojecten ên

ontzorgingsorganisatie. De kosten die hiermee samenvallen, worden verantwoord onder de post

netwe rkbljeenkomsten.

Communicatieadvies inhuu r provincie
De provincie Drenthe heeft middels een dienstverlenlngsprotocol 20LZ een aantal diensten geregeld

voor de Drentse Energie Organisatie. Gezien DEO in 2011 ls opgerícht, is gebruik gemaakt van de

dienst communicatieadvies, De kosten hiervan worden verantwoord onder de post

communicatleadvles lnhuur prov¡ncie Drenthe,

Communícatie
DEO heeft in2072 verschillende publicaties geschreven in het MKB-magazine Ondernemersbelang.
Daarnaast is de website van DEO ln2Ot2 verníeuwd, De kosten die hiermee samenhangen ziJn

verantwoord onder de post Communicatie.

Projectfinancierin6
Deze post betreft de post waarin de projecten van duurzame energie worden gefinancierd. Echter
zljn er in het boekja ar 2O12 geen projecten rechtstreeks geflnancierd, waardoor deze post in 2012

Been saldo heeft.
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Servicepunt NMt
Vanuit het servicepunt worden lokale burgerinitiatieven ondersteund en begeleld. DEO heeft een
samenverwerkingsovereenkomst gesloten met het serv¡cepunt, wat uitgevoerd wordt door de
Natuur en Milieufederatie Drenthe. Het servicepunt helpt biJ het ultwerken van ideeën tot concrete
(busíness)plannen. Dit gebeurt door mee te schrijven aan plannen van aanpak,
informatiebijeenkomsten te faciliteren of soms excursies te organiseren, Hiervoor rekent het
servicepunt een Jaarllkse samenwerkingsfee in rekening blj DEO.

Onderroe ken/inhuu r fin-econ/ju r expertise
onder deze post worden de kosten verantwoord welke verband houden met de inhuurvan externen
voor juridisch en financleel advies voor de opstelling van de concept fínancieríngsovereenkomsten.
Deze financieringsovereenkomsten worden gebrufkt voor het financieringen van projecten.

Juridische onclersteuníng lnhuur provincle
De provlncle Drenthe heeft middels een dienstverleningsprotocol 2012 een aantal diensten geregeld
voor de Drentse Energie Organisatie. DEO heeft ln 2072 gebruik kunnen maken van juridisch advies
door juristen van de provincie Drenthe. De kosten hlervan worden verantwoord onder de post
juridische onde rsteunlng inh u u r provincie Drenthe.

Hulsvestingskosten
De provincie Drenthe heeft middels een dienstverleningsprotocol 2012 een aantal diensten geregeld
voor de Drentse Energie Organlsatle, waaronder de huisvesting, DEO is in 2012 gevestigd op het
provinciehuis te Assen van de provincie Drenthe, De kosten die met de huisvestiging samenhangen
vallen onder de post huisvestingskosten. Deze kosten bestaan naast de begrote dlrecte kosten voor
hulsvesting tevens uit diensten en middelen die direct met de huisvesting samenvallen.

Organisatiekosten
Onder deze post worden de kosten verantwoord welke verband houden met de inschrijving ln het
Kamer van Koophandel handelsregister.

Ve rzekeringskoste n

De verzekeringskosten heeft betrekking op de verzekeringspremie voor de Bestuurders- en
Commissarissen aansprakelijkheidsverze kering.

Financlêle administratie cn advies
De provincie Drenthe heeft mlddels een dienstverleningsprotocol 20L2 een aantal diensten geregeld
voor de Drentse Energíe Organlsatfe. De provincie Drenthe verleent ondersteuning bij het inrichten
van de financiële admÍnistratie, het verzorgen van de financiële adminlstratie. Daarnaast heeft de
Drentse Energie Organlsatie advies ingewonnen bij de accountant met betrekking tot de BTW

boekhoudíng. De kosten hieromtrent worden verantwoord onder de post Fínanciële administratie en
advies.

Accountantskosten
Onder deze post worden de kosten verantwoordt welke met de jaarrekeningcontrole 2012 verþand
houden,

Soflwarekosten
ln2Ol2 zijn er softwarekosten gemaakt voor de licentie van het boekhoudpakket Exact Online.
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I ¡rlrr.rur en tl,:t;rche ri ri¡¡s kcr:;tcrr

De Drentse Energie Organisatie had fn het boekjaar 2012 geen personeel in dienst, DEO huurde in
2012 drie personeelsleden in, een directeur (0,6 fte), een accountmanager (1 fte) en een
projectondersteuner (0,9 fte). De kosten van de detachering zijn verantwoord onder de post inhuur
en detacheringskosten.

5u bsiclíe;ra nv raag
De Drentse Energie Organisatie heeft het opstellen van de subsidieaanvraag voor het boekjaar 20L3
uitbesteed, De kosten híeromtrent worden verantwoord onder de post subsidieaanvraag.

8a nk kosten
ln 2Ol2 zijn er bankkosten gemaakt. Het gaat om kosten die verbonden z[n aan het betaalpakket bij
onze huisbankier ABN AMRO.

-E e¡ qld lg iI e .c_ç¡ ¡U I i¡_s a ti ss e rr e rr b e s t u u rd e r

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

Co nr míss¿lrisser

De voorzitter van de Raad van Toezicht is dhr. D. Dijk, De bezoldiging van de voorzitter en de leden
van de Raad van Toezicht bedraagt totaal ¡n boekjaar 2072 € 9.000. Voor de voorzitter en de leden
van bedraagt de bezoldfglng € 3.000 per jaar,

tJestu u rrle r

De bestuurder van de Drentse Energie Organisatie betreft dhr, G. Hoek. Deze werd ín 2Ot2voor 0,6
fte ingehuurd via Katha Management & Advies. De vergoedingen voor arbeíd en onkosten van de
directeur van de Drentse Energie Organisatíe bedroeg in2O1,2 € 1L3,608. De betaalde BTW over deze
vergoedingen bedroeg € 21..996. De kosten zijn ondergebracht onder de post inhuur en
detacheringskosten.

Assen, 25 april2OI3

( f-)l \ \ '\ " \

Dhr G. Hoek (directeu
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Raad van Toezicht)DhrD
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Mevr. M. van Ee (lid Toez
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Controleverkla ring

De controleverldaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Directle en de Raad van Toezichl van Stichtlng Drentse Energíe Organisatie

Wrj hebben de ln dit rapportopgenomen jaarreken¡ng 2012 van Sticht¡ng Drentse Energie Organisatie te Assen
gecontroleard, Deze jaarrekenlng beslaat uit de balans per 31 decembe¡ 2012 en de staat van balen en lasten over
2012 mel de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzlcht van de gehanleerde grondslagen voor financlële
verslaggeving en andere toelícfitingen,

Veranhroordelijkheid van de dlrectle
De directie van de slichtíng is veranlwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dlent weer le geven ln overeenslemmíng met de Raad voor de Jaaruerslaggevíng RJ 640
Organisalies zonder winsloogmerk, De direclia is tevens verantwoordelljk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaanekening mogel[k te maken zonder añr'ijklngen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.

VerantwoordelUkheld van de accountant
Onze verantwoordel[kheid fs het geven van een oordeel over de laarrekenlng op basis ven onze controle. WiJ
hebben onze conlrole verricht in overeenstemming mel Nederlands rechl, waaronder de Nederlandse
controleslandaarden, Dit vereist dat w'rj voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
conlrole zodanfg plannen en uitvoeren dat een redelijke male van zekerheid wordl verkregan dal de jaanekenlng
geen afr,vljkingen van materieel belang bevat.

Een conlrole omval het uilvoeren van werþaamheden ter verkrijging van controle-ínformatie over de bedragen en de
toellchtingen ln de Jaarrekening, De geseledeerde werkzaamheden zljn alhankelfk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvormlng, met inbegrip van hel inschallen van de risico's dat de iaarrekening een añrijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neeml de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevanl is
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het gelrouwe bseld daarvan, gericht op het opzetten van
conlrolewerkzaamheden die passend zíjn in de omstandigheden. Deze rislco-inschattingen hebben echler niet tol
dosl een oordeel tol uildrukking te brengen over de effectivlteit van de lnterne beheersing van de vennoolschap. Een
controle omval levens het evalueren vân de geschiklheid van de gebruikle grondslagen voor financiële verslaggeving
en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennoolschap gemaakte schalling€n, alsmsde ean evaluatle
van het algehele beeld van de jaarrekenlng

Wii zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informalie voldoende en geschíkl is om een onderbouwing
vfi)r ons oordeel te bíeden.

\.
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Oordeol batreffende do laarrokenl ng
Naar ons oordeel geefl de jaarrekeníng êon gelrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van
Slichllng Drentse Energie Organisatie per 3l december 2012 en van het resultaal over 2012 in overeenstemming
met de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ 640 Organisaties zonder winstoogmerk.

Benadrukking van de activiteiten en opbouw eigen vermogen
Wij vestigen de aandacht op het punt "acliviteíten en opbouw elgen vermogen' in de algemene toelichling van de
Jaarrekening. ln deze paragraaf wordt een toelichting gegeven hoe vanult de aotlvileiten de bestemmingsreserves
worden verantwoord. Deze situatie doet geen abreuk aan ons oordeel,

Assen,25
De Jong &

april 2013
B.V.!
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