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Doelstelling DE-on
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• Versnelling energietransitie in Flevoland

– Subsidie Expertisecentrum: In 2019 en 2020 jaren 150 
initiatieven bijstaan met kennis, expertise en/of met 
behulp van ontwikkelfinanciering

– Lening (revolverend): EUR 7,5 m uitzetten in 
financieringen van duurzame energie projecten en daarbij

• Co-financiering aantrekken: gemiddelde ’multiplier’ van 5x

• CO2 reductie van minimaal 8,000 ton per jaar



Structuur DE-on & toevertrouwde 
middelen
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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

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

Toezicht en
beoordeling
financieringen



Producten DE-on 
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1. Ondersteuning doormiddel van expertise

2. Ondersteuning door middel van kennis
(kennisbank)

3. Financiering van ontwikkelrisico door middel van 
ontwikkellening (terug betaalbaar bij realisatie)

4. Financiering van realisatie van een project door 
middel van Standaard Financiering (tot EUR 
75.000) of door middel van een 
Maatwerkfinanciering (vanaf EUR 75.000)



Voorbeeld Expertise: Sportverenigingen 
NOP en Bakkersland (Emmeloord)
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Voorbeeld Expertise & Ontwikkellening: 
Zonnewijzer BV - Luttelgeest
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Voorbeeld Kennisbank: Vaartweg 67 
(Lelystad)
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Voorbeelden Standaard financiering: 
Polderstaal (Emmeloord)
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Voorbeeld Maatwerkfinanciering: 
Aardwarmte Combinatie Luttelgeest
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Stand van zaken 

• Meer dan 500 initiatiefnemers bereikt via netwerk-bijeenkomsten
en 1 op 1 gesprekken

• Meer dan 100 initiatiefnemers ondersteund met kennis en expertise 

• EUR 4,45m in maatwerkfinancieringen verstrekt aan 8 projecten; 
inclusief Groene Energie Almere wordt dit EUR 5,45m aan 9 
projecten (nadert afronding)

• Eerste 3 ‘standaard financieringen’ verstrekt en ruime pijplijn

• Met financieringen halen we ruimschoots de CO2 besparings-
doelstelling van 8000 ton CO2 per jaar en multiplier van 5x

• Naamsbekendheid steeds groter door: netwerkbijeenkomsten,
nieuwsbrieven, online nieuwsberichten, optreden op omroep 
Flevoland, artikelen in lokale media, columns in provincie 
nieuwsbrief11



Stand van zaken financieel
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• Lening: Verwachting begin 2021 volledige lening uitgezet.

• 1 investering volledig terugbetaald (Groen Gas Almere); 
continuïteit project geborgd, wel met een verlies voor DE-on

• Overige leningenportefeuille is gezond

• Op basis van projecties uitgaand van de situatie per 1-1-2020 is de 
verwachting dat DE-on 31-12-2034 de lening van EUR 7,5 miljoen 
kan terugbetalen (uitgaande van geen additionele afschrijvingen 
op leningen en huidige gemiddelde renteniveau).

• Expertisecentrum: Eind 2020 verwachten we dat alle middelen 
zijn ingezet, conform beschikking

• Voorstel voor verlenging Expertisecentrum volgt later in 2020, op 
basis van evaluatie
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VRAGEN?


