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Aanleiding 

De provincie Flevoland heeft verschillende sporen en instrumenten ter versnelling van de 
energietransitie. Stichting DE-on is een van de instrumenten die door de Provincie in 2014 geïnitieerd 
is en waarmee met succes projecten op het gebied van het produceren van duurzame energie en 
energiebesparing worden gestimuleerd. 

Stichting DE-on werd opgericht in een tijd waarin het financieren van projecten extra ondersteuning 
kon gebruiken: de meeste Flevolandse ondernemers hadden nog last van de financiële crisis 
waardoor het geen prioriteit had om het beperkt beschikbare werkkapitaal in te zetten voor 
duurzame energieprojecten. Banken waren zeer terughoudend in het verstrekken van financieringen. 
Hoewel de financiële ondersteuning de reden was om DE-on te starten, heeft DE-on zich vanaf het 
eerste moment ook met het verbeteren van business cases en het ondersteunen van ondernemers in 
het ontwikkelen van projecten beziggehouden want ook, in potentie, “goede” projecten hebben vaak 
hulp nodig om financierbaar te worden. Hiervoor heeft DE-on vanuit de Green Deal gelden een 
ontwikkelsubsidie ontvangen van 365.000 Euro. 

De inzet in kennis en organisatie-ondersteuning die deze subsidie mogelijk maakte, was onmisbaar 
voor het succes van verschillende projecten.  

De opgedane ervaring heeft aan een aantal inzichten opgeleverd:  

Kennisbehoefte 
Er is behoefte aan een kenniscentrum waar ondernemers en gemeenten terecht kunnen voor 
onafhankelijk advies bij het ontwikkelen van duurzame energieprojecten, met name voor het 
ontwikkelen van business cases en voor aansluiting op de wettelijke eisen en verplichtingen; 

Behoefte aan hulp in de vorm van praktische én financiële ondersteuning bij het ontwikkelen van 
de projecten 
Er is behoefte aan een partij die de ondernemer bijstaat, meedenkt en mee-ontwikkelt, waarbij de 
doelstelling niet is daar een commercieel zo hoog mogelijk rendement op te maken, maar op het zo 
snel en soepel mogelijk realiseren van het project 

Ruimte voor versnelling 
Er is een potentieel van projecten dat makkelijk realiseerbaar is. Dat potentieel wordt momenteel 
opgepikt door ondernemers en projectontwikkelaars (“de markt”). Er is echter ook een groot 
potentieel van projecten dat op dit moment nog net buiten het bereik van de markt ligt, bijvoorbeeld 
omdat er nog onduidelijkheden en onzekerheden in de projecten zijn. Deze projecten blijven zonder 
ondersteuning vaak liggen, terwijl er juist op deze projecten versnelling kan worden aangebracht 
zonder de markt daarbij te verstoren.  

Dit inzicht leidt tot de conclusie dat er mogelijkheden liggen om ook de moeilijker te realiseren 
projecten te ontsluiten door het beschikbaar stellen van expertise en ontwikkelcapaciteit. Hiermee 
kan een extra versnelling van de energietransitie worden ingezet op die gebieden waar de markt nog 
te beperkt of te versnipperd actief is, zonder deze markt te verstoren. Doel is juist deze projecten 
versneld in het bereik van de markt te brengen. Het beschikbaar stellen van geld in combinatie met 
kennis zorgt voor verbetering van de business cases en voor versnelling van de realisatie van 
projecten.  



Voorgesteld wordt om de kennis en middelen te concentreren in een “Experticecentrum Energie 
Flevoland” van Stichting DE-on. In eerste instantie voor een periode van 2 jaar, zodat actief 
gemonitord kan worden op of de behoefte veranderd en of de markt de versnelling over kan nemen.  

Na een evaluatie kan besloten worden om de tijdsduur van het experticecentrum te verlengen als de 
inzet een duidelijk positief effect heeft gehad en de markt nog niet zelf de projecten oppakt die wel 
een groot potentieel kennen maar nog niet tot realisatie komen.  

Doel van het Expertisecentrum Energie Flevoland 

De doelstelling van Stichting DE-on is: Het versnellen van de energietransitie in de provincie 
Flevoland en is gericht op projecten op het gebied van het produceren van duurzame energie en het 
besparen van energie. Het Expertisecentrum Energie Flevoland is een activiteit die ondersteunend is 
aan deze doelstelling maar zal haar eigen doelstelling meekrijgen: Het versnellen van de ontwikkeling 
van projecten op het gebied van het produceren van duurzame energie en het besparen van energie 
door het leveren van expertise en ontwikkelcapaciteit.  

De methode van het expertisecentrum is tweeledig: het inbrengen en laten gebruiken van kennis en 
kunde, op zowel de inhoud van projecten als op het proces van het ontwikkelen van projecten. Het 
expertisecentrum zal daarom niet alleen een kennisdelingsplatform zijn waar ondernemers kennis en 
kunde kunnen halen, maar ook een professionele organisatie vanuit waar mankracht en 
ontwikkelkapitaal beschikbaar gesteld kunnen worden.  

Doelgroep Expertisecentrum Energie Flevoland 

Het Expertisecentrum richt zich op ondernemers die duurzame energie- of 
energiebesparingsprojecten willen ontwikkelen en daarvoor hulp en ondersteuning zoeken. Ook 
collectieven van samenwerkende inwoners vanuit energiecoöperaties en inkoopcollectieven vallen 
binnen de doelgroep van het Expertisecentrum. Tot slot kunnen gemeenten die binnen hun eigen 
gemeentegrenzen op eigen gronden en in eigen gebouwen aan de slag willen bij het 
Expertisecentrum terecht.  

Activiteiten Expertisecentrum Energie Flevoland 

Het expertisecentrum zal de volgende activiteiten uitvoeren: 

• Delen van kennis en kunde op het gebied van duurzame energie- en 
energiebesparingsprojecten en het helpen bij het operationaliseren daarvan 

o Kennis en kunde op het gebied van business cases en de activiteiten die benodigd zijn 
om deze business cases te realiseren 

o Kennis en kunde op het gebied van methodieken en technieken om aan de wettelijke 
kaders voor bedrijven en instellingen te voldoen 

• Inpassing van deze kennis en kunde in de context van de Flevolandse energietransitie 
• Participeren in de ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van duurzame energie- en 

energiebesparingsprojecten met geld en mankracht 
• Initiëren van nieuwe duurzame energie productie- en besparingsprojecten in Flevoland. 
• Aansluiting houden bij andere activiteiten zoals landelijke initiatieven en de kennis hiervan 

beschikbaar stellen in Flevoland.  

Het Expertisecentrum zal per potentieel project de beste kennis en capaciteit bij elkaar brengen. Dit 
kan zowel vanuit de binnen DE-on aanwezige kennis en capaciteit, maar ook bijvoorbeeld vanuit 
commerciële aanbieders en adviseurs. Het is expliciet niet de bedoeling dat het Expertisecentrum 



gaat concurreren met commerciële partijen, maar als regisseur en integrator de versnelling in 
projecten brengt.  

Het onderliggende uitgangspunt daarbij is dat er zoveel mogelijk gezocht wordt naar de optimale 
oplossing voor projecten, in plaats van een standaardoplossing aan zo veel mogelijk projecten op te 
leggen.   

Ook de kennis van OFGV kan worden ingezet vanuit het expertisecentrum. Met OFGV is 
overeengekomen dat de daar beschikbare kennis en kunde op het gebied van methodieken en 
technieken om aan de wettelijke kaders voor bedrijven en instellingen te voldoen ingezet kunnen 
worden.  

Opzet van het Expertisecentrum Energie Flevoland 

Achtergrond  
De huidige ontwikkelactiviteiten van de Stichting DE-on passen binnen het expertisecentrum. DE-on 
levert immers al op verschillende projecten ondersteuning bij de ontwikkeling, zowel in de vorm van 
kennis als in de vorm van mankracht en financiële ondersteuning.  

Deze activiteiten zijn complementair op de financieringsactiviteiten van DE-on, maar kennen wel een 
andere (tijdelijke) financiering. De lening die DE-on bij de Provincie heeft afgesloten voor het 
financieren van duurzame energieprojecten, kan niet gebruikt worden voor het ontwikkelen en met 
geld, kennis, kunde en mankracht ondersteunen van projecten in de fase voor de financiering.  

De door de Provincie verstrekte lening wordt gebruikt voor het financieren van projecten op het 
moment dat de toekomstige kasstromen goed voorspelbaar zijn, waardoor de kans op terugbetaling 
aan DE-on goed voorspelbaar is.  

Voor de ontwikkeling van projecten kon DE-on tijdelijk terugvallen op de Green Deal gelden. Bij het 
ontwikkelen van projecten is de kans op succes minder goed vooraf in te schatten, er dienen immers 
nog diverse belemmeringen opgelost te worden. Het risicoprofiel van het ontwikkelen van projecten 
is daarmee anders (hoger risico) dan bij het financieren van projecten. De Green Deal gelden zijn 
vrijwel besteed.  

DE-on vraagt daarom een additioneel ontwikkelbudget aan voor de activiteiten van het 
Expertisecentrum Energie Flevoland, wat los staat van de huidige financieringsactiviteiten van DE-on. 

DE-on draagt momenteel de eigen operationele kosten uit de inkomsten die vanuit de financieringen 
worden gerealiseerd. Het expertisecentrum zou met het leveren van kennis en kunde waar (in ieder 
geval gedurende de ontwikkelperiode) geen inkomsten tegenover staan, een onaanvaardbare druk 
op de DE-on exploitatie leggen.  

Voor het expertisecentrum is daarom naast het ontwikkelbudget ook een exploitatiebudget nodig.  

Er zal een duidelijke administratieve scheiding gelegd worden tussen de activiteiten van DE-on en de 
activiteiten van het Expertisecentrum. De huidige ontwikkelactiviteiten van Stichting DE-on worden 
vanaf de start van het Expertisecentrum ondergebracht bij het expertisecentrum.  

De activiteiten van het expertisecentrum vallen onder dezelfde voorwaarden als de andere 
activiteiten van DE-on. Het activiteitencentrum staat daarmee net als DE-on op afstand van de 
Provinciale bestuurlijke organisatie en is daarmee niet gebonden aan bestuursrechtelijke bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden. Dit komt de snelheid en slagkracht van het expertisecentrum ten goede. 



De verantwoording naar de Provincie wordt bepaald door de (subsidie)voorwaarden die aan het 
verstrekken van de financiële middelen zijn verbonden. 

Financiële paragraaf 

Het expertisecentrum vraagt een budget voor zowel kennisverstrekking en ondersteuning van 
projectontwikkeling als voor de organisatie. Daarnaast heeft het expertisecentrum financiële 
middelen nodig voor het (bijdragen aan het) ontwikkelen van projecten. 

Het expertisecentrum zal werken met een vaste bezetting van ongeveer 1,5 FTE, bestaande uit een 
duidelijk gezicht naar buiten die zich als aanspreekpunt voor het expertisecentrum zal opstellen, en 
een inhoudelijke expert, die met name op het gebied van het uitwerken van business cases bekend 
is. Het is daarbij handig dat vaste gezicht van het expertisecentrum niet per sé dezelfde persoon is als 
de directeur DE-on simpelweg omdat de beschikbare tijd van de directeur DE-on beperkt is. 

  Daarnaast zal er uit een pool van ondersteunende mensen geput kunnen worden, zowel vanuit de 
directe omgeving van DE-on, OFGV als vanuit de markt. Zowel DE-on als het OFGV zal verschillende 
inhoudelijke experts beschikbaar stellen die op afroep kunnen worden ingezet op projecten. Het zal 
de samenwerking tussen deze mensen van DE-on en de OFGV zijn waardoor zowel de technische als 
de financiële componenten in projecten worden ingebracht. Hierbij gaan we uit van een inzet van 
totaal 2,5 tot 3 FTE, die niet bij het centrum in dienst zijn maar op projectbasis worden ingehuurd bij 
of door DE-on, OFGV en de (advies)markt.  

De OFGV heeft op dit moment ook adviesmogelijkheden, maar wil deze diensten lostrekken van de 
handhaving. Hiervoor wordt momenteel binnen de OFGV gewerkt aan een eigen expertisecentrum, 
wat veel breder gericht is dan het ontwikkelen van duurzame energie- en 
energiebesparingsprojecten en ook buiten de Flevolandse regio toegevoegde waarde biedt. OFGV zal 
de pool van experts zodanig inrichten, dat beide centra elkaar versterken.  

In onderstaande tabel is de begrootte exploitatie van het expertisecentrum in de twee operationele 
jaren geplaatst.  

Exploitatiebudget 2019 2020 Totaal 
Inhuur vaste bezetting en 
adviseurs 

   

2.5-3 FTE  425.000 425.000 850.000 
Kennis-opbouw en -deling 
platform 

25.000 25.000 50.000 

Administratie & Organisatie 25.000 25.000 50.000 
Totaal exploitatie 475.000 475.00 950.000 
 

Er is hierbij gerekend met de volgende uitgangspunten: 

• Het expertisecentrum zal, net als DE-on, geen eigen mensen op de loonlijst nemen. Gegeven 
de korte initiële doorlooptijd van 2 jaar en de onzekerheid over het vervolg zou dit een 
onverstandige koers zijn. Dit betekent dat de mensen worden ingehuurd. Er is gerekend met 
een gemiddeld uurtarief van € 88 - € 106 per uur, gemiddeld €97 euro per uur. Aangezien de 
adviseurs worden aangetrokken vanuit zowel de commerciële adviesmarkt, als vanuit DE-on 
en OFGV, wordt ervan uit gegaan dat dit gemiddelde tarief een redelijke inschatting is.  

• Het opbouwen van kennis en het kennisdelingsplatform vragen jaarlijkse vulling. Een deel 
van de kosten is ICT (voor het beschikbaar stellen van de kennis): €7.500 per jaar (website + 



beheer), een deel is de kosten van het beschikbaar maken van de kennis (maken van de 
handleidingen en modellen): € 17.500 per jaar. We gaan ervan uit dat de vaste bezetting van 
het expertisecentrum ook een rol zal spelen in het samenbrengen en verspreiden van kennis. 

• De administratiekosten zijn de kosten voor het voeren van de administratie (voor zowel de 
normale activiteiten van het expertisecentrum) als voor het voeren van de 
projectenadministratie en ontwikkel-administratie: € 10.000,- . Gegeven de grote 
hoeveelheid projecten is deze administratie ingewikkelder dan de huidige DE-on 
administratie. Daarnaast zitten in deze kosten de kosten voor de jaarlijkse 
accountantscontrole en voor de administratiesoftware: €7.500. Tot slot is er een post 
opgenomen voor de uitbreiding van de toezichthoudende taken van de RvT: €7.500. 

De capaciteit voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van expertise zal via DE-on worden 
aangetrokken. Voor de activiteiten die gaan over het beschikbaar stellen van expertise over de 
methodieken en technieken om aan de wettelijke kaders voor bedrijven en instellingen te voldoen, 
zal capaciteit vanuit de omgevingsdienst worden aangetrokken. De huidige activiteiten van DE-on op 
het gebied van ontwikkelen van projecten zullen administratief uitzakken naar het expertisecentrum.   

Het exploitatiebudget zien wij als een directe (exploitatie)subsidie aan Stichting DE-on. 

Naast het exploitatiebudget wordt er voor het ontwikkelbudget uitgegaan van € 500.000 per jaar (1 
miljoen euro in 2 jaar). Voor het ontwikkelbudget is het streven dit revolverend in te zetten, waarbij 
aangetekend wordt dat dit bij ontwikkeling afhankelijk is van diverse factoren die niet binnen het 
exploitatiecentrum kunnen worden beïnvloed.  

Ontwikkelbudget 2019 2020 Totaal 
Totaal ontwikkelbudget 500.000 500.000 1.000.000 
 

Het budget van €500.000 per jaar is een inschatting op basis van de ervaring van DE-on met de 
projectontwikkelkosten van projecten. Wij gaan er van uit dat er per jaar zo’n 30 kleinere projecten 
ontwikkeld worden met gemiddeld €12.500 per project, en 3 grotere projecten die samen €125.000 
ontwikkelkosten vragen. Denk bij de laatste bijvoorbeeld aan de legeskosten voor grotere 
zonprojecten, de juridische kosten voor biogasinstallaties en de kosten voor het naar realisatie 
brengen van grotere projecten zoals zon op bedrijfsdakenprojecten. 

Onder de huidige leenvoorwaarden is Stichting DE-on verplicht de lening aan de provincie terug te 
betalen, inclusief de op het moment van terugbetaling bestaande positieve saldo, waarmee feitelijk 
een rentebetaling gedaan wordt. Deze voorwaarde kan ook voor de ontwikkelgelden voor het 
Expertisecentrum worden opgenomen, waardoor deze niet als subsidie kunnen worden gezien maar 
als een lening. We stellen gegeven het risicoprofiel van het ontwikkelen van projecten voor om – net 
als de lening die DE-on reeds ontvangen heeft- de lening in de vorm van een naar subsidie 
converteerbare lening te verstrekken: mocht blijken dat de middelen niet terugbetaald kunnen 
worden, en de inzet van de middelen is goed verantwoord, dan kan de lening alsnog naar een 
subsidie worden geconverteerd.  

Het succes van de ontwikkeling is -anders dan bij het verstrekken van leningen aan uitontwikkelde 
projecten met een door de Nederlandse Staat gegarandeerde subsidiestroom- afhankelijk van het 
succes van een aantal projecten waarmee waarde wordt gecreëerd. Met andere woorden, een aantal 
succesvolle projecten zullen de kosten dragen van een aantal niet succesvolle projecten. Het risico is 
aanwezig dat projecten niet tot realisatie komen, en de ontwikkelkosten daarmee verloren gaan. 



De exploitatiesubsidie is een subsidie gericht op kennisdeling. DE-on is vanuit haar onafhankelijke 
positie, oprichting vanuit de Provincie en niet commerciële oogmerk het geschikte vehicle om dit 
centrum op te zetten.  

Verwachtte resultaten van het Expertisecentrum 

Het expertisecentrum zal in de twee jaar de volgende resultaten nastreven: 

• Opzetten breed kennisdelingsplatform, met daarop onder andere:  
o Gereedschappen om business cases te maken, te beoordelen en te verbeteren 
o Gereedschappen voor bedrijven voor toetsing aan bestaande wet en regelgeving en 

mogelijkheden daaraan invulling te geven 
o Delen van best practices binnen de provincie Flevoland 

• Leveren van expertise op het gebied van en ondersteuning in het ontwikkelen van business 
cases voor projecten op het gebied van het produceren van duurzame energie en 
energiebesparing 

• Leveren van mankracht op het gebied van en ondersteuning in het ontwikkelen van business 
cases voor projecten op het gebied van het produceren van duurzame energie en 
energiebesparing 

• Leveren van financiële middelen voor het ontwikkelen van projecten 
• Verbinden van de netwerken van DE-on en OFGV aan de ondernemers van Flevoland 
• We verwachten in 2 jaar tijd minimaal 150 initiatiefnemers en initiatieven bij te staan met 

kennis en capaciteit in de ontwikkeling van projecten, waarmee een versnelling van 
projecten voor totaal 15.000 ton CO2 wordt gerealiseerd. 

• We verwachten in 2 jaar tijd in minimaal 65 projecten ontwikkelgeld gestoken te hebben 
(uitgaande van een gemiddelde bijdrage van ongeveer 15.000 euro). Uitgaande van een 
rendement van gemiddeld 15% op 50% van de weggezette gelden in de vorm van leningen 
en een rendement van 25% op 50% van de weggezette gelden in de vorm van aandelen in 
projecten en een succesratio van 85%, worden er voldoende inkomsten gegenereerd om de 
€ 1.000.000 terug te betalen aan de provincie. 


