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  Statenvoorstel 
 

    *2268632* 
 
Onderwerp 
Aanvullende lening DE-on in verband met verstrekken lening aan Aardwarmte 
Combinatie Luttelgeest  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Uit de ‘bestemmingsreserve Bodem’ € 1 miljoen met het oormerk “stimu-

leren bodemenergie’ te onttrekken en dit bedrag toe te voegen aan de 
reserve strategische projecten met als oormerk ‘achtervang lening DE-
on’. 

2. Kennis te nemen van het voornemen van Gedeputeerde Staten om aan 
DE-on een subsidie in de vorm van een aanvullende lening van € 1 
miljoen te verstrekken onder dezelfde voorwaarden als de eerder aan DE-
on verstrekte lening. 

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

4. De 9e wijziging van de Programmabegroting 2018 vast te stellen. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit voorstel past binnen het programma 5 programmaonderdeel 5.2 Energie 
en Klimaat. 

 
3. Eerdere behandeling  
In de door Provinciale Staten op 8 november 2017 vastgestelde Omgevings- 
visie FlevolandStraks is als ambitie geformuleerd dat Flevoland in 2030 en  
verder bekend staat als de provincie die draait om duurzame energie. 
Naast windenergie is ook geothermie een belangrijke vorm van hernieuwbare 
energie. Binnen Flevoland zijn er onder andere in Luttelgeest kansen voor 
de toepassing van geothermie. 
 
In het Programma Duurzaam Gebruik Ondergrond is voor het stimuleren van 
de toepassing van geothermie € 1.000.000 gereserveerd binnen de bestem-
mingsreserve Bodem. Oorspronkelijk was de omschrijving daarbij ‘een garan-
tieregeling’. Die garantieregeling was bedoeld voor het geval er sprake is van 
een ‘misboring’; er wordt geen of onvoldoende warm water aangetroffen. 
Het Rijk heeft de garantieregeling voor misboringen sterk verbeterd, waar-
door er voor de provincie op dit punt geen aanvullende rol meer is wegge-
legd. In de zomernota 2014 is daarom opgenomen: “Wij beraden ons op een 
alternatieve inzet van deze middelen voor dit doel”. 
 
Het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik Ondergrond 2016-2020 is op 1 
maart 2016 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en aan u toegezonden. Bij 
Bodemenergie is aangegeven dat 1 miljoen is bestemd voor het verstrekken 
van een lening (voor het project Aardwarmte Luttelgeest). 
 

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
1.1. Het voorstel heeft betrekking op de budgettaire rol van Provinciale  

Staten omdat: 
a. de bevoegdheid om financiële middelen over te hevelen van de ene  
    naar de andere reserve berust bij Provinciale Staten en 
b. in de Financiële verordening provincie Flevoland 2018 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 
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    derde een lening te verstrekken van meer dan € 250.000. 
 

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 1 miljoen te verstrekken onder dezelfde voorwaarden als de eerder aan DE-on 
verstrekte lening. Daarvoor wordt door Gedeputeerde Staten een subsidiebeschikking met 
een daarbij behorende leenovereenkomst aan DE-on gezonden. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De Aardwarmte Combinatie Luttelgeest (ACL) – waarin twee tuinders samenwerken – is aan 
de slag met een geothermieproject. Hiermee is een investering gemoeid van circa € 23,5 mil-
joen. 
Hiervan nemen de tuinders een bedrag van € 2 miljoen voor hun rekening. Daarnaast is een 
EFRO subsidie toegekend van € 1,2 miljoen. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG-bank) 
heeft de intentie een achtergestelde lening van € 2 miljoen te verstrekken. De ING-bank is 
bereid een lening te verstrekken voor 70 % van de investering, zijnde € 16,4 miljoen wanneer 
zowel DE-on als de provincie bereid zijn om ieder een bedrag van € 1 miljoen aan ACL te ver-
strekken met als aanvullende eis dat de verstrekte lening aangemerkt moet kunnen worden 
als eigen vermogen van ACL. 

 
In eerste instantie werd gedacht aan het verstrekken van een achtergestelde lening door de 
provincie. Omdat hierbij volgens de staatssteunregels geen sprake is van transparantie van 
steun is, is dit geen optie. Het verstrekken van deze lening via DE-on als onafhankelijke fi-
nanciële intermediair past wel binnen de staatssteunregels. 
Daarom is aan DE-on gevraagd om met totaal € 2 miljoen in ACL te investeren, in de vorm 
van een (achtergestelde) lening. Dit brengt wel met zich mee dat de kans zich kan voordoen 
dat DE-on eerder dan voorzien, de eerder door Gedeputeerde Staten aan haar verstrekte fi-
nanciële middelen heeft uitgekeerd (beschikking van 25 juli 2014 met kenmerk 1550439, le-
ning van € 6.495.000). 

 
7. Argumenten 

1.1 Hierdoor € 1 miljoen gereserveerd voor DE-on 
Hoewel het binnen de huidige subsidievoorwaarden van DE-on past, zou DE-on er vanuit een 
risico benadering en vanuit de benadering voor versnelling te zorgen op meer dan 1 project, 
er zelf niet voor kiezen om ruim 30% van het budget op 1 project in te zetten. Door met 
€ 1,0 miljoen het werkkapitaal aan te vullen, houdt DE-on met name die versnellingsroute 
open. 

 
1.2 Via DE-on wordt het geoormerkte budget in de reserve bodem ingezet 
Door de voorgestelde constructie wordt via DE-on het in de reserve bodem geoormerkte geld 
voor geothermie aan ACL verstrekt. Gelet hierop is het administratief praktisch om € 1 mil-
joen te onttrekken aan de reserve bodem en over te hevelen aan de reserve strategische 
projecten met als oormerk ‘achtervang lening DE-on’. Ook voor de eerder verstrekte lening 
aan DE-on is een dergelijk oormerk opgenomen binnen de reserve strategische projecten. 
 
2.1 Toekennen subsidie is in overeenstemming met de staatssteunregels 
De subsidie aan DE-on kan met een beroep op artikel 21 (risicofinanciering) van de Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening in overeenstemming met de staatssteunregels worden ver-
strekt.  
 
3.1 Past binnen provinciaal beleid 
Met het verstrekken van de lening wordt uitvoering gegeven aan de provinciale ambitie om 
duurzame energie te stimuleren. De voorwaarden zijn identiek aan de eerder met DE-on af-
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gesloten lening. Daarom wordt voorgesteld om geen wensen en bedenkingen aan Gedepu-
teerde Staten kenbaar te maken. 
 
4.1 Voor het onttrekken en toevoegen aan reserves is een begrotingswijziging nodig 
Door de voorgestelde overheveling van de bodemreserve naar de reserve strategische pro-
jecten met als oormerk ‘achtervang lening DE-on wordt het risico op het niet kunnen aflos-
sen door DE-on van de lening van € 1 miljoen volledig afgedekt. 
 

8. Kanttekeningen 
Geen 

 
9. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer : 

Bijgevoegd of 

per iode ter  inzage 

Beschikking subsidiever lening De-on aanvullende lening ACL 2270539 Bijgevoegd 

DE-on leenover eenkomst aanvullende lening 2271928 Bijgevoegd 

Negende begr otingsw ijziging 2290763 Bijgevoegd 
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