
Presentatie m.b.t. voorstel om lening EEF 
(stichting DE-on) uit te breiden met EUR 6,5m
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Oprichting 
Stichting 

DE-on

Subsidie EEF 
EUR 950k & 

Lening EUR 1m 
t.b.v. 

financiering 
ontwikkelfase

Ontwikkeling Stichting DE-on / EEF

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Verstrekken Lening 
EUR 6,5m t.b.v. 
financieringen

Subsidie Green 
Deal Gelden 

EUR 365k

Verhoging 
Lening EUR 1m 

tbv ACL
Stichting DE-on 

neemt naam 
EEF aan naar 

buiten toe

Subsidie EEF 
2021 EUR 500k

Subsidie 
EEF 2022 EUR 

500k



Doelstellingen en Activiteiten EEF

Doelstelling EEF: Versnellen van de energietransitie (energie-opwek en energiebesparing) in 
Flevoland.

EEF streeft de doelstelling na door de volgende activiteiten:

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 (terugbetaalbaar 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)

Wij zijn Energie 
Expertisecentrum Flevoland 
(EEF) - ondertiteld - YouTube

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


1. Structuur EEF & toevertrouwde 
middelen
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Financieringen in en 
ondersteuning aan 
duurzame energie 

projecten/initiatieven

Inkomsten uit 
financieringen en 

adviesdiensten

Stichting DE-on

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 

t.b.v. ACL verstrekt in 2018)
• 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

• 2020-2022: EUR 500.000 subsidie Expertisecentrum

Structuur en toevertrouwde middelen



3. Lening: Doelstellingen & Resultaten
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Volledig investeren van

middelen voor 2023

EUR 35m losmaken in markt

(multiplier van 5)

Streven naar herfinanciering

CO2 reductie min 8000 ton CO2

/ jaar

Voldoen aan uitsluitingscriteria

Ca. EUR 7,2 uitgezet of gecommitteerd, 96% 

EUR 48m in de markt losgemaakt, multiplier 7,7

Verschillende projecten (Groen Gas Almere, Kalter, DVPN en Wisse Heftrucks, Pampus

Wind) zijn vervroegd afgelost of verkocht. Ook zetten we reguliere aflossingen

opnieuw in.

Op basis van portfolio per eind 2021 draagt EEF bij aan circa 49.697 ton CO2

besparing per jaar met de verstrekte financieringen

Alle projecten voldoen aan de uitsluitingscriteria.

Lening: Doelstellingen & Resultaten



3. Lening: Doelstellingen & Resultaten
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Onderhouden van een breed

kennisplatform

Leveren van expertise &

mankracht

Verstrekken van

ontwikkelfinancieringen

Samenwerken met andere

relevante partijen

Minimaal 120 initiatieven

bijstaan (doelstelling 2022)

Gratis kennisbank met 13 kennisproducten m.b.t. relevante onderwerpen en 
templates voor maken van business cases 

Met team van ca. 15 adviseurs (ca. 5 FTE) verstrekken we expertise aan Flevolandse 
ondernemers. Inmiddels meer dan 450 ondernemers ondersteund sinds eerste 
subsidie EEF (2019).

Ontwikkelfinancieringen verstrekt aan 52 initiatiefnemers van projecten, voor een

bedrag van ca. EUR 540k (totale lening ter beschikking gesteld EUR 1 miljoen)

Samenwerkingen ontwikkeld met relevante andere partijen in Flevoland zoals Horizon,

Sportservice, OFGV, bedrijvenverenigingen, Omroep Flevoland, PRICE,

Schooldakrevolutie en Flevolandse Energie Agenda

Tot juli 2022 ca. 100 initiatiefnemers ondersteund. Totaal sinds eerste subsidie EEF

meer dan 450 initiatiefnemers ondersteund

Subsidie EEF: Doelstellingen & Resultaten



Rol van EEF als verstrekker van mankracht 
en expertise
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Met de mankracht en expertise die EEF beschikbaar heeft: 

• Jagen we aan en verbinden we: door relatiemanagement, het creëren van samenwerkingen en 

geven van presentaties jaagt EEF de energietransitie aan, en verbinden we partijen aan elkaar. 

• Maken we kennis beschikbaar: Het verstrekken van kennis door het beschikbaar stellen en 

onderhouden van een diverse online kennisbank.

• Versnellen we projecten met advies en project management: We verstrekken advies en project 

management diensten t.b.v. het voorbereiden, financieren en realiseren van duurzame 

energieprojecten. 



Rol van EEF als financier
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Met de financiering die EEF verstrekt: 

• Vervult EEF een financiersrol waar de markt die rol niet of onvoldoende oppakt

• Versnelt EEF realisatie van duurzame energie projecten (EEF is laagdrempelig en flexibel)

• Maakt EEF meer financiering in de markt los: doordat EEF financiert komen andere financiers ook 

over de brug en/of kunnen leningnemers aan condities voldoen die andere financiers stellen.  Ook 

neemt EEF waar nodig het voortouw om financieringsprocessen te versnellen als matchmaker in 

het proces.

• Verlagen we ontwikkelrisico voor initiatiefnemers van projecten 



Kenmerken kredietportfolio (zie ook bijlagen)
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• Divers portfolio met relatieve concentratie m.b.t. zonne-energie (op basis van aantal financieringen en 

volume) en geothermie (op basis van volume)

• Groei in aantallen financieringen per jaar, met name sinds 2020; totaal nu 87 financieringen verstrekt 

(hiervan zijn 35 gefinancierd met de lening t.b.v. financieringen van investeringskosten en 52 financieringen 

van ontwikkelkosten) 

• Gemiddelde omvang financieringen kleiner laatste 3 jaar; gemiddelde omvang financiering in 2022 is EUR 

125k. EEF verstrekt dus een steeds groter aantal relatief kleine financieringen. 

• Per juli 2022 is 1 financiering achterstallig m.b.t. betaling van rente en aflossing. Bij deze financiering 

verwachten we dat de achterstand op korte termijn ingelopen wordt of dat we de lening kunnen 

herstructureren omdat daar ruimte voor is in de kasstromen. In 2019 is 1 financiering (Groen Gas Almere) 

met een korting verkocht om een doorstart mogelijk te maken. 



Risicomanagement
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EEF loopt op de financieringen die ze verstrekt een kredietrisico. Dit risico mitigeert EEF cq. wordt zo beperkt 

mogelijk gehouden door middel van:

• Het financieringsproces, waarbij er te allen tijde een 4 ogen principe gehanteerd wordt en boven EUR 75k 

financiering de Raad van Toezicht ook goedkeuring moet geven. Verder wordt kredietanalyse toegepast 

alvorens een financiering goed te keuren, die afhankelijk van omvang van de financiering uitgebreider is. Ook 

wordt waar nodig extern advies ingewonnen.

• Jaarlijks voert EEF revisies uit m.b.t. alle financieringen die verstrekt zijn, op basis van informatie aangeleverd 

door leningnemers.

• Iedere leningnemer moet een incassomachtiging verstrekken aan EEF

• Op maandbasis controleert EEF of leningnemers voldoen aan rente en aflossingsverplichtingen en volgt direct 

op wanneer dat niet zo is.



Liquiditeitsplanning: Q4 mogelijk extra liquiditeit 
nodig
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Rekening houdende met:
• Geplande terugbetalingen
• Pijplijn op 31-7-2022



Toekomstperspectief
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• Hogere energieprijzen leidt tot meer activiteit bij bedrijven m.b.t. investering in duurzame energie 

en energiebesparing. EEF kan met haar financiering helpen bij de financiering van de investeringen 

• Komende jaren zal de warmtetransitie vorm moeten krijgen, waar ook een financieringsvraag uit 

voortkomt

• De meeste grote duurzame energie projecten zullen naar verwachting komende jaren in 

samenwerking met een coöperatie plaatsvinden. Coöperaties hebben typisch moeite om 

financiering aan te trekken

• Toepassing van opslag (in grond, batterijen, waterstof) vraagt een creatieve rol als financier. EEF 

kan typisch met haar middelen en kennis die rol spelen



Verzoek: uitbreiding bestaande lening
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•Verzoek bestaande lening, t.b.v. financiering van projecten die de 
energietransitie in Flevoland versnellen, uit te breiden met EUR 
6,5m, grotendeels onder dezelfde voorwaarden als bestaande 
lening. 



Bijlage: Kredietportfolio: per technologie 
(# leningen)
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Zonne-energie; 56%

LED; 16%

Overig ; 13%

Biomassa; 6%

Biogas
3%

Geothermie; 3%
Elektrificatie; 3%

Divers portfolio met 
relatieve concentratie 
m.b.t. zonne-energie



Bijlage: Kredietportfolio: per technologie (Volume)
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Zonne-energie; 40%

LED; 3%
Overig ; 4%

Biomassa; 9%

Biogas; 9%

Geothermie; 35%

Elektrificatie; 2% Divers portfolio met 
relatieve concentratie 
m.b.t. geothermie en 
zonne-energie



Bijlage: Kredietportfolio: # financieringen per jaar
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Groei in aantallen 
financieringen sinds 
2020



Bijlage: Kredietportfolio: gemiddelde leningomvang
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Gemiddelde omvang 
financieringen kleiner 
laatste 3 jaar


