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  Statenvoorstel 
 
 
    

 *2970919* 

 
Onderwerp 
Aanvullende lening DE-on (EEF) 
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van het voornemen van Gedeputeerde Staten om aan 
Stichting DE-on een subsidie te verstrekken in de vorm van een 
aanvullende lening van € 6,5 miljoen onder dezelfde voorwaarden als de 
in 2014 en 2019 aan DE-on verstrekte leningen. 

2. Geen wensen en bedenkingen hierover aan Gedeputeerde Staten 
kenbaar te maken. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit voorstel past binnen het programma 5 Energie, duurzaamheid en milieu, 
programmaonderdeel 5.1 Regionale energiestrategie 

 
3. Eerdere behandeling  

Gedeputeerde Staten hebben bij besluit van 25 juli 2014 (#1550439) aan DE-on 
in 2014 een subsidie in de vorm van een lening verstrekt van € 6.495.000 voor 
het bevorderen van de energietransitie in Flevoland. Daarnaast hebben zij bij 
besluit van 14 november 2018 (#2270539) aan DE-on een aanvullende subsidie 
in de vorm van een lening van € 1.000.000 verstrekt, onder dezelfde 
voorwaarden als de lening van 2014. 
 
DE-on treedt sinds 2020 naar buiten als Energie Expertisecentrum Flevoland 
(EEF). De formele rechtspersoon is Stichting DE-on (DE-on). In het 
voorliggende besluit wordt daarom, in aansluiting op de bijlagen, deze naam 
aangehouden. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Het voorstel heeft betrekking op de budgettaire rol van Provinciale Staten 
omdat in de Financiële verordening provincie Flevoland 2021 is bepaald dat 
Provinciale Staten door Gedeputeerde Staten in de gelegenheid moeten 
worden gesteld wensen en bedenkingen naar voren te brengen, wanneer 
Gedeputeerde Staten voornemens zijn aan een derde een lening te 
verstrekken van meer dan € 250.000. 
Het voorstel valt binnen de door Provinciale Staten vastgestelde financiële 
kaders, waaronder de Handreiking financieringsinstrumenten 2020. 
Besluitvorming door Gedeputeerde Staten over dit voorstel is daarmee niet in 
strijd met het budgetrecht van Provinciale Staten. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Na positieve besluitvorming door Provinciale Staten nemen Gedeputeerde  
Staten het besluit om aan DE-on een subsidie in de vorm van aanvullende 
lening van 6,5 miljoen te verstrekken onder dezelfde voorwaarden als de 
eerder aan EEF verstrekte leningen. Daarvoor wordt door Gedeputeerde 
Staten een subsidiebeschikking met een daarbij behorende 
leenovereenkomst aan EEF gezonden.  
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6. Korte toelichting op voorstel 
DE-on heeft bij Gedeputeerde Staten een memo (# 2967424) ingediend met het onderbouwde 
verzoek om een aanvullende lening van € 6.500.000 te verstrekken aan stichting DE-on. Dit in 
aanvulling op de in 2014 en 2019 aan De-on verstrekte leningen voor het (mede) financieren van 
projecten gericht op reductie en of duurzaam opwekken van energie in die delen van de markt 
die zich autonoom niet, onvoldoende of traag ontwikkelen.  
 

7. Beoogd effect 
De activiteiten van DE-on dragen bij aan het doel van de provincie om de energietransitie te 
stimuleren. 

 
8. Argumenten 
1.1 De aanvraag past binnen het provinciaal beleid 

Met het verstrekken van de subsidie in de vorm van een lening wordt uitvoering gegeven aan 
de provinciale ambitie om duurzame energie te stimuleren.  

 
1.2 DE-on heeft overtuigend onderbouwd dat zij de aanvullende middelen nodig heeft.  

In 2023 kan DE-on zonder extra middelen niet voorzien in de financieringsvraag. Naar 
verwachting zal het via de eerdere leningen beschikbaar gestelde bedrag in de loop van 2023 
aan projecten zijn verstrekt of zijn gecommitteerd aan projecten. De behoefte aan financiering 
in combinatie met expertise van DE-on zal naar verwachting blijven toenemen door de 
toenemende noodzaak voor bedrijven en instellingen om te verduurzamen vanwege hogere 
eisen en gestegen energiekosten. Zonder uitbreiding van de financiering kan DE-on in de loop 
van 2023 niet in de behoefte van deze Flevolandse bedrijven en instellingen voorzien, terwijl de 
markt deze behoefte onvoldoende invult. 

 
1.3 Het voorstel voldoet aan de Handreiking financieringsinstrumenten 2020 

Hoewel de lening aan DE-on in juridische zin een subsidie betreft, kwalificeert het conform de 
Handreiking financieringsinstrumenten 2020 als een lening. Voor reguliere leningen houdt de 
handreiking een afdekking aan van 50% van het gewogen risico. In de lening aan EEF wordt 
gerekend met 50% over het gehele leenbedrag, ofwel het bruto risico, zodat ruim aan de 
richtlijn wordt voldaan. Deze risicoafdekking is opgenomen in de brede bestemmingsreserve. 
 

1.4 De subsidie wordt in tranches overgemaakt 
Omdat DE-on tot het begin van 2023 nog over voldoende middelen beschikt en er in 2022 en 
2021 door DE-on over de liquide middelen negatieve rente was verschuldigd, terwijl de 
provincie geen negatieve rente hoeft af te dragen, is het voordeliger om de middelen pas aan 
DE-on te doen toekomen op het moment dat DE-on deze middelen daadwerkelijk uitzet als 
lening. Tevens doet de provincie hiermee aan risicospreiding en houdt zij meer regie. 
 

1.5 Subsidiëring is niet in strijd met staatssteunregels. 
Bij de oprichting en kapitalisatie van stichting DE-on in 2014 is er een externe staatssteuntoets 
uitgevoerd. Hieruit bleek dat er bij de verstrekking van kapitaal aan DE-on zelf geen sprake was 
van staatssteun, maar dat bij de uitzettingen van DE-on bij de Flevolandse ondernemers er wel 
mogelijk sprake van staatssteun zou kunnen zijn. Daarom is in de subsidievoorwaarden 
opgenomen dat de met de subsidiegelden verstrekte leningen en garanties uitsluitend worden 
verstrekt en participaties uitsluitend mogen worden aangegaan met in achtneming van de 
staatssteunregels van de Europese Unie. DE-on past deze voorwaarde effectief toe zoals is 
toegelicht in het bijgevoegde memo “EEF Staatssteuntoets”. 
 
 
 



St
at

en
vo

or
st

el
 

 
 
 

 Statenvoorstel 
Registratie 

2970919 
Bladnummer 

3 
 

 
 

 

1.6 Subsidiëring is niet in strijd met de Wet Markt en Overheid  
Omdat reguliere financieringsinstellingen niet bereid zijn de betreffende lening te verstrekken 
is geen sprake van strijd met de Wet Markt en Overheid. De provincie is hier vanuit haar 
publieke taak - te weten het stimuleren van de energietransitie - toe overgegaan. 

 
2.1 Het besluit dient ter kennisname te worden voorgelegd aan Provinciale Staten  

Conform artikel 7 van de Financiële verordening Flevoland 2021 hebben Gedeputeerde Staten 
de plicht Provinciale Staten vooraf te informeren en in de gelegenheid te stellen hun wensen 
en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen over een te nemen besluit met 
betrekking tot het verstrekken van een lening hoger dan € 250.000. Door middel van 
voorliggend voorstel wordt aan deze plicht voldaan. 
 

9. Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode 

ter inzage 

2022-6-7 Memo verzoek verhoging lening provincie aan 
EEF (stichting DE-on) 

2967424 Bijgevoegd 

2022-6-7 Bijlage bij memo verzoek verhoging lening 
provincie aan EEF (stichting DE-on) 

2967427 Bijgevoegd 

Concept Beschikking subsidieverlening DE-on 
aanvullende lening 

2971005 Bijgevoegd 

Concept Leenovereenkomst aanvullende lening DE-on 2973647 Bijgevoegd 
Format trekkingsverzoek aanvullende lening 2992270 Bijgevoegd 
2022-8-8 Memo EEF staatssteuntoets 2997062 Bijgevoegd 
  


