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1. Doelstellingen EEF
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Wij zijn Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) - ondertiteld - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=6gc4m9JdzDg


1. Doelstellingen EEF
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• Versnelling energietransitie in Flevoland
– Expertise en kennis: 

• Onderhouden van een breed kennisplatform 
• Leveren van mankracht en expertise: In 2021 minimaal 100 

initiatiefnemers ondersteunen met kennis en capaciteit
• Samenwerken met andere relevante partijen

– Financieren: 
• EUR 7,5 m voor 2023 uitzetten in financieringen van duurzame energie 

projecten, daarbij co-financiering aantrekken realiseren met gemiddelde 
’multiplier’ van 5x, en bijdragen aan CO2 reductie van minimaal 8,000 
ton per jaar

• EUR 1m voor 2023 uitzetten in ontwikkelleningen 
(verduurzamingsvouchers)aan 65 initiatiefnemers



2. Structuur EEF & toevertrouwde 
middelen
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Financieringen in en 
ondersteuning aan duurzame
energie projecten/initiatieven

Inkomsten uit
financieringen en

adviesdiensten

Stichting EEF 

Raad van 
Toezicht

Provincie
Flevoland

Leningen en subsidies

Toevertrouwde middelen:
• 2015: EUR 305.000 subsidie t.b.v. exploitatie

• 2015: EUR 7,5 miljoen lening (waarvan EUR 1 
miljoen voor ACL)

• 2015: EUR 365.000 subsidie Green Deal

• 2019: EUR 950.000 subsidie Expertisecentrum

Toezicht en
beoordeling

financieringen

• 2019: EUR 1 miljoen lening
Expertisecentrum, t.b.v. ontwikkelrisico

• 2020: EUR 500.000 subsidie
Expertisecentrum



3. Team EEF 
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4. Activiteiten
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1. Aanjagen en verbinden door middel van 
samenwerkingen, netwerk, kennis en expertise

2. Ondersteuning door middel van expertise
3. Ondersteuning door middel van kennis (o.a. kennisbank)
4. Financiering van ontwikkelrisico door middel van 

verduurzamingsvoucher (terug betaalbaar bij realisatie)
5. Financiering van investeringskosten door middel van 

Standaard Financiering (tot EUR 75.000) of door middel 
van een Maatwerkfinanciering (vanaf EUR 75.000)



4. Aanjagen een verbinden: 
relatiemanagement
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4. Aanjagen een verbinden: 
samenwerkingen
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4. Expertise: advies
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4. Expertise: project management
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Energie-cooperaties
Flevoland



4. Expertise: energiebesparing 

12



4. Kennis: Kennisbank met 11 
kennisproducten 
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Welkom bij de Kennisbank van Energie Expertisecentrum Flevoland | EEF 
Flevoland (eef-flevoland.nl)

https://www.eef-flevoland.nl/ondersteuning/kennisbank/


4. Financieringen: ontwikkelrisico
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Bedrijventerrein 
Noordersluis



4. Financieringen: investeringskosten
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5. Stand van zaken m.b.t. doelstellingen 
• Meer dan 1000 initiatiefnemers bereikt via netwerkbijeenkomsten 

tot 1 op 1 gesprekken

• Meer dan 250 initiatiefnemers ondersteund met kennis en 
expertise (166 in 2019/2020, vs. doelstelling 150, ong. 90 in 2021 tot 
nu toe, vs. doelstelling minimaal 100 in 2021)

• Ca. EUR 5,5m in ‘maatwerkfinancieringen’ verstrekt aan 13 
projecten; Ca. EUR 450k  ‘standaard financieringen’ verstrekt aan 
14 projecten. Totaal ongeveer EUR 6m uitgezet vs. doelstelling 
subsidie EUR 7,5m verstrekken / committeren voor 2023.

• Met financieringen halen we ruimschoots de CO2 besparings-
doelstelling van 8.000 ton CO2 per jaar en multiplier van 5x: 2020 
ca. 41.000 ton, en multiplier van ca. 9x

• Kennisbank met 11 kennisproducten beschikbaar16



5. Stand van zaken m.b.t. doelstellingen 
• Ca. 31 verduurzamingsvouchers verstrekt/ gecommitteerd voor 

ong. EUR 430k, (doelstelling 65 initiatiefnemers helpen met 
ontwikkelkapitaal tot 2022). 

• Naamsbekendheid steeds groter door: digitale marketing 
campagne, netwerkbijeenkomsten, nieuwsbrieven, online 
nieuwsberichten, optredens op omroep Flevoland, artikelen in 
lokale media, columns in provincie nieuwsbrief

17



6. Stand van zaken financieel
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• Lening: Verwachting in 2022 volledige lening uitgezet/ gecommitteerd. 
Groei in aanvragen, gemiddelde omvang per lening kleiner. Huidige 
leningenportefeuille is gezond.

• Verzoek om uitbreiding van lening in voorbereiding (in lijn met Brede 
bestemmingsreserve, oormerk ‘Achtervang lening DE-on’).

• Revolveren: Volledig aflossen van lening eind 2034 is nogsteeds
mogelijk. Uitdagingen / risico’s: lage rentestand afgelopen jaren, 
materialisatie kredietrisico, tempo uitzettingen 1e jaren. 

• Ontwikkellening: Ca. EUR 430k uitgezet of gecommitteerd, totaal 
beschikbaar is EUR 1m. 

• Expertisecentrum: Eind 2021 verwachten we dat alle middelen zijn 
ingezet, conform huidige beschikking van de exploitatiesubsidie. 

• Exploitatiesubsidie expertisecentrum 2022 opgenomen in provinciale 
begroting 2022. 



7. Vooruitblik: EEF na 2022
• We gaan in gesprek met de provincie over financiering van exploitatie van 

EEF na 2022.
• In 2022 evaluatie van doelstellingen van EEF, inclusief kosten baten 

analyse.
• Op basis van uitkomst evaluatie, en stand van zaken voortgang 

energietransitie in Flevoland, voorstel inzake exploitatie EEF na 2022 voor 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten
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VRAGEN?
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