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Onderwerp: Oprichting Drentse Energie Organisatie

Geachte voorzitter/leden,

Bij besluit van 2 februari 2O11 hebt u op basis van een unaniem aanvaarde motie

besloten tot oprichting van de Drentse Energie Organisatie (hierna: DEO) overeen-
komstig de basisvariant van de businesscase. Door middel van ditzelfde besluit hebt u

ons college opgedragen om hoge prioriteit te geven aan de uitwerking van de

businesscase, zodat de DEO begin 2012 met haar werkzaamheden kan aanvangen.

Door middel van deze brief informeren wij u hoe wij de uitvoering van uw besluit ter
hand hebben genomen en geven wij u de stand van zaken weer met betrekking tot de

doelrealisatie van 2011,|e weten investeren van het investeringsbudget van 201 1 ín

initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de energietransitiedoelstellingen van

de provincie Drenthe.

Bij besluit van 18 oktober 2011 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties goedkeuring verleend voor oprichting van de DEO.

Op 28 november jl. heeft de notaris de conceptstatuten definitief gemaakt en de DEO

bijde Kamer van Koophandel ingeschreven. Hierdoor is gerealiseerd dat de DEO per

1 december 2011 officieel is opgericht.

Met de statuten is het raamwerk geboren voor een slagvaardige organisatie met be-

stuur (tevens de directeur), een raad van toezicht en een kleine uitvoerende organi-
satie. Binnen de regels zoals opgenomen in de statuten legt het bestuur verantwoor-
ding af aan de Raad van Toezicht via de interne P&C-cyclus, terwijl de stichting ver-

antwoording aflegt aan de provincie (lees: aan het college van gedeputeerde staten)
via de subsidierelatie. Bij het opmaken van de statuten is rekening gehouden met de

'basisvarianten van voorkeur' in het businessplan, zoals bedoeld in het statenbesluit
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van 2 februati2011. Om de betrokkenheid van de provincie als initiatiefnemer bijde
DEO te verzekeren is in de statuten opgenomen dat de provincie één van de drie

leden van de Raad van Toezicht mag voordragen voor benoeming. De bevoegdheden

van de Raad van Toezicht en het bestuur zijn verder uitgewerkt in de statuten. De

interne P&C-cyclus van de DEO bestaat uit een begroting, voortgangsverslag en jaar-

verslag en sluit aan bij de eisen die de provincie stelt op basis van de ASV. Voren-
staande is in overeenstemming met de provinciale Nota bestuursfuncties en de basis-

variant van de DEO-businesscase.

Naast de statuten beschikt de DEO inmiddels ook over een handboek met daarin op-
genomen de procesbeschrijving en een investeringsreglement. Hierdoor wordt ge-

borgd dat de DEO conform de Europese staatssteunregels handelt en het budget
investeert in lijn met de DEO-doelstellingen.

Door de gekozen opzet is niet alleen sprake van een slagvaardige en transparante
organisatie, maar ook van een kleine en efficiënte organisatie van minder dan 2,5 fte.

Bij oprichting wordt de DEO bemand door een meewerkend directeur/bestuurder, een
projectmanager en een projectondersteuner. Door middel van een dienstenovereen-
komst wordt een aantal ondersteunende diensten, zoals juridisch advies, communica-
tieadvies en de financiële en salarisadministratie, ingekocht bij de provincie. Doordat

de DEO, op basis van de dienstenovereenkomst, ook werkruimte en bijbehorende

diensten inhuurt van de provincie Drenthe kunnen aanzienlijke kostenbesparingen
worden gerealiseerd ten opzichte van de ramingen zoals opgenomen in de business-

case. Bovendien is er sprake van een win-winsituatie doordat de provincie, door uit-

stroom vrijgekomen, ruimte kan verhuren.

Naast statuten, een investeringsreglement en personeel beschikt de DEO inmiddels

over allerlei praktische zaken zoals een logo, website
(wwlw.drentseenergieorganisatie.nl) en huisstijl. Het doel van de website is tweeledig,
te weten: (1) informatie verschaffen aan potentiële investeerders en (2) op transparan-
te wijze aan belanghebbenden verantwoording afleggen over hoe de publieke midde-

len worden ingezet. Naast informatie over het proces, het investeringsreglement en de

statuten worden hiertoe de jaarstukken (begroting, voortgangsverslag en jaarverslag)

op de website gepubliceerd.

Overeenkomstig het DEO-communicatieplan gaat de DEO, naast het gebruik van de
website, ook actief communiceren via social media en komt er meerdere keren per
jaar een digitale nieuwsbrief uit. Door deze eigentijdse manier van communiceren
wordt de doelgroep op duurzame wijze optimaal bereikt, tegen relatief lage kosten.

Bij besluit van 2 februari 2011 hebben uw staten voor het jaar 2011 € 1,5 miljoen be-

schikbaar gesteld voor de DEO. Een gedeelte van dit budget (€ 364.752,--) was gere-

serveerd voor oprichtingskosten, het overige budget was gereserveerd om te investe-

ren in initiatieven die een bijdrage leveren aan de realisatie van de energietransitie-
doelstellingen van de provincie Drenthe. Van de ruim € 3,5 ton die beschikbaar was

voor de oprichtingskosten is € 1 15.000,-- (32%\ gebruikt. Het overige oprichtingsbud-
get wordt geÏnvesteerd in projecten die passen binnen de doelstellingen van de DEO.
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Op dit moment kunnen wij u alvast melden dat het voortvarend gaat met de DEO-

doelreaf isatie van 2011 en dat naar verwachting het volledige budget wordt geÏnves-

teerd in projecten. Concreet is de DEO betrokken bij een drietal projecten waar mo-
menteel wordt toegewerkt naar het aangaan van financieringsovereenkomsten. Daar-
naast is de DEO betrokken bij een tiental projecten die naar verwachting in2Ol2voar
ondersteuning vanuit de DEO in aanmerking komen.

ln het jaarverslag 201 1 zal de DEO actief verantwoording afleggen ovei' de in 2011
geboekte resultaten.

gedeputeerde staten van Drenthe,


