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Kern mededeling:

De provincie heeft aan Stichting DE-on (DE-on) een subsidie verstrekt met als
doel actief bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie. Deze subsidie kan DE-on aanwenden voor het bekostigen van het (doen) ontwikkelen en het
(mede)financieren van projecten d.m.v. participaties, garanties en het verstrekken van al dan niet achtergestelde leningen welke gericht zijn besparing en/of
het duurzaam opwekken van energie in die delen van de markt die zich autonoom niet, onvoldoende of traag ontwikkelen.
ln de subsidievoorwaarden (1499416) bijbehorend bij subsidiebesluit van 22 juli
2014 (1550439) zijn voorwaarden en verplichtingen gesteld ten aanzien van de
periodieke rapportage. Voorwaarden is het jaarlijks verstrekken van de jaarrekening, het jaarverslag en de bijbehorende accountantsverklaring over het voorgaande jaar ter informatie aan Gedeputeerde Staten.
Het college van Gedeputeerde Staten hebben toegezegd Provinciale Staten via
een mededeling te informeren over de voortgang van DE-on.
Middels deze Statenmededeling kunt u kennis nemen van het jaarverslag 2016
van Stichting DE-on.
Mededeling:

Gedeputeerde Staten hebben zoals gesteld in de subsidievoorwaarden tijdig het
jaarverslag ontvangen van DE-on. Deze voldoen aan de gestelde eisen. Daarmee
heeft DE-on voldaan aan de subsidievoorwaarden.
Uit het jaarverslag blijkt dat de vooruitzichten ten aanzien van resultaten,
portfolio en het inzetten van de beschikbaar gestelde middelen op schema liggen. De multiplier wordt ruimschoots gehaald (10.8 in plaats van 5) en ook de
C02 reductie gaat ook zeer voorspoedig (15.017 ton per jaar in plaats van 8.000
ton op jaar).
De financiële bedrijfsvoering is een blijvend punt van aandacht. Uit de stukken
blijkt dat DE-on de lage exploitatiekosten heeft kunnen continueren. Dit is gunstig, omdat de verwachting bij het ontwikkelen van het instrument was dat de
renteopbrengsten de exploitatiekosten van DE-on voor een groot deel zouden
kunnen dekken. De realiteit (deze trend is al zichtbaar vanaf 2015) is dat de
renteopbrengsten zeer laag zijn en de exploitatiekosten niet kunnen dekken.
Hiermee wordt de druk verhoogd op de opbrengsten voortkomend uit
participaties.

— ;

De realisatie van een project kost inspanning en tijd. Het zijn complexe en
langdurige trajecten. DE-on kiest (zoals voorgeschreven in de leningsvoorwaarden) die projecten die zich autonoom niet, onvoldoende of traag ontwikkelen, ln
deze projecten maken zij het verschil.
De inkomsten uit financiering komen hierdoor later op gang. Gelet op de onderhanden werken in 2016 is de verwachting dat het volume aan daadwerkelijke
verstrekte financieringen in 2017 zal toenemen. De eindejaarsverwachting 2017
van DE-on is positief. Voor nu is er geen aanleiding tot het treffen van een voorziening om de exploitatietekorten af te dekken. De komende jaren zullen we de
bedrijfsvoering van DE-on kritisch blijven volgen.
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Subsidievoorwaarden (1499416)stichting DE-on behorende bij
subsidiebesluit GS d.d. 22 juli 2014 (1550439)
1. Doel van de subsidie:
De provincie Flevoland geeft met deze subsidie aan de stichting DE-on (lees verder: de
stichting) uitvoering aan haar streven om de energietransitie van een traditionele
energiehuishouding naar een duurzame energiehuishouding te versnellen teneinde in 2020 een
volledige klimaatneutrale energiehuishouding te bereiken. De stichting heeft tot doel aan deze
versnelling actief bij te dragen en zal deze subsidie in overeenstemming met de navolgende
subsidievoorschriften aanwenden voor het bekostigen van het (doen) ontwikkelen en het
(mede)financieren van projecten (door middel van participaties, garanties en het verstrekken
van (al dan niet achtergestelde) leningen) welke gericht zijn op zowel besparing en/of het
duurzaam opwekken van energie in die delen van de markt die zich autonoom niet, onvoldoende
of traag ontwikkelen.
2. Aard van de door de stichting met de subsidie van de provincie Flevoland mede te
financieren projecten
a) De projecten moeten aantoonbaar bijdragen aan de bij punt 1 bedoelde energietransitie.
b) De stichting ondersteunt alleen die projecten waarbij sprake is van bewezen technologieën.
c) De stichting ondersteunt met name projecten waarbij sprake is van knelpunten (zoals
maatschappelijk draagvlak of juridische, milieutechnische of financiële knelpunten) die
realisatie op korte termijn (hiermee wordt bedoeld een periode van maximaal twee jaar)
belemmeren.
d) Bij de beoordeling van de vraag of, en zo ja, in welke vorm door de stichting aan een derde
een financiële bijdrage (lening, participatie of garantie) kan worden verstrekt, dient de
stichting rekening te houden met de volgende zaken:
- bij het voorstel of de aanvraag dient zowel het financieel, milieu/energie als overig
maatschappelijk rendement beoordeeld te worden.
- in geval van (achtergestelde)leningen en garanties dient de stichting vooraf een
risicoanalyse op te stellen. De lening of garantie mag uitsluitend worden gebruikt voor
investeringen waarvoor banken niet bereid zijn op passende voorwaarden het benodigde
leningbedrag volledig te verstrekken. De stichting kan zelf per project bepalen of, en zo
ja, hoeveel rente zij in rekening brengt voor de door haar verstrekte leningen of welke
garantievergoeding zij vraagt.
- in geval van participaties dient de stichting vooraf een goede risico-inschatting en
overeenkomst met derden te maken waarin de governance van de gezamenlijke
onderneming (project BV) naar behoren is vastgelegd.
e) De projecten waar de stichting zich op richt, bevinden zich geheel of gedeeltelijk in de
provincie Flevoland of gaan zich op korte termijn (hiermee wordt bedoeld een periode van
maximaal 2 jaar) in Flevoland bevinden en leveren een duidelijke meerwaarde voor de
provincie Flevoland op (in de zin van een bijdrage aan de energiebesparing en/of
verduurzaming van de energiehuishouding en/of bevorderen van de werkgelegenheid).
f) Een project dat door de stichting wordt ondersteund, wordt gedreven door een
rechtspersoon. Bij voorkeur financiert de stichting speciaal voor het project opgerichte
project BV’s. Bij kleine projecten waarbij geen project BV wordt opgericht, kan de stichting
rechtstreeks middelen ter beschikking stellen aan de initiatiefnemer/ondernemer. In de
financieringsovereenkomst zal dan nadrukkelijk worden opgenomen dat de verstrekte
middelen enkel mogen worden ingezet voor de financiering van het betreffende
energiebesparingsproject of project voor de opwekking van duurzame energie. In geen geval
zal de stichting kapitaal verstrekken aan ondernemingen in moeilijkheden.
Vervolgfinanciering van eerder door de stichting ondersteunde projecten die in
moeilijkheden zijn gekomen, wordt niet uitgesloten.
g) Het door de stichting te verstrekken kapitaal dient direct ten goede te komen aan het
project waarvoor het kapitaal wordt verstrekt en komt niet ten goede aan andersoortige
projecten die door moeder-, dochter-, of zusterondernemingen van het project worden
uitgevoerd.

3. Beoogde resultaten van subsidiëring van de stichting
Voor deze subsidie worden van de stichting de volgende resultaten verwacht:
a) De stichting zal de ten laste van de subsidie beschikbare investeringsmiddelen volledig
investeren in daarvoor kwalificerende projecten binnen een periode van maximaal 8 jaar.
b) In genoemde periode van 8 jaar wordt de subsidie aangewend voor de ondersteuning van
daarvoor in aanmerking komende projecten met het oogmerk dat langs die weg een bedrag
aan investeringen in energiebesparing en duurzame opwekking in de markt wordt
losgemaakt van tenminste €30 miljoen (uitgaande van €6,5 miljoen aan
investeringsmiddelen betekent dit een beoogde vermenigvuldigingsfactor of multiplier van
5).
c) De stichting spant zich in om deze resultaten binnen de beoogde termijn te realiseren en
om bovengenoemde multiplier te verhogen, door actief de mogelijkheden van
herfinanciering door derden van gerealiseerde projecten te onderzoeken. Indien
herfinanciering mogelijk blijkt, zal de stichting de uit herfinanciering opnieuw ter
beschikking gekomen middelen kunnen hergebruiken om aldus revolverend nieuwe
projecten te ondersteunen, met inachtneming van de afspraken omtrent de beëindiging van
de activiteiten na 20 jaar.
d) Uitgaande van een beoogde multiplier van 5, een beoogd totaal gerealiseerde investering
van projecten (samen met partners) van € 30 miljoen, zal met de aanwending van de
subsidie voor de ondersteuning van de projecten een CO2-reductie van alle projecten
tezamen van tenminste 8.000 ton CO2/jaar worden nagestreefd.
Tussentijdse beoordeling (twee jaar na oprichting, zie punt 9)
e) Na twee jaar dienen financieringsovereenkomsten te zijn afgesloten, dan wel in vergaande
staat van onderhandeling te verkeren die een totaal van €2 miljoen aan door de stichting te
verstrekken middelen bedragen. De betreffende projecten ondersteunen de doelstellingen
met betrekking tot de multiplier en CO2-reductie conform bovengenoemde resultaten van
de subsidie. Na vier jaar is bovenbedoeld bedrag van €2 miljoen toegenomen tot tenminste
€5 miljoen.
4. Door de stichting te hanteren uitsluitingscriteria bij aanwending van de met de subsidie te
ondersteunen projecten
Voor de aanwending van de subsidie gelden voor alle projecten de volgende
uitsluitingscriteria:
a) Gemaximeerde bijdrage: tot maximaal €3 miljoen kan door de stichting worden ingezet om
een individueel project te steunen;
b) Minderheidsbelang: een project kan door de stichting tot ten hoogste een minderheidsdeel
van de financiering worden ondersteund. Concreet betekent dit dat de ondersteuning van
een project bij een financiering altijd minder dan 50% van het benodigde vreemd vermogen
betreft of bij een participatie altijd minder dan 50% in het benodigde eigen vermogen (bij
ondersteuning van een project door participatie in het eigen vermogen in combinatie met
het verstrekken van een financiering geldt tevens de randvoorwaarde van de in acht te
nemen multiplier van 5);
c) Ondergrens: De stichting hanteert bij het inzetten van haar financiële instrumenten een
ondergrens van €0,1 miljoen.
5. Algemene voorwaarden en verplichtingen
a) De met aanwending van de subsidie gefunde participaties, garanties of geldleningen van de
stichting in en aan duurzame energieprojecten en energiebesparende activiteiten worden zo
veel mogelijk ingericht op het weer vrijkomen en terugontvangen door de stichting van de
verstrekte gelden voor einddatum, zijnde 31 december 2034. De maximale looptijd van door
de stichting vanuit de subsidie te verstrekken leningen en garanties zal eindigen uiterlijk
voor de einddatum van de subsidie. Bij het nemen van participaties worden daar waar
mogelijk op voorhand exit afspraken gemaakt met de einddatum van de subsidie als uiterste
exit datum.
b) De subsidie mag door de stichting uitsluitend worden aangewend voor het in sub a)
bedoelde ondersteunen van projecten en voor het dekken van daarmee samenhangende

c)

d)

e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)

kosten van de stichting, het bekostigen van het door de stichting (doen) ontwikkelen van in
aanmerking komende kosten daaronder begrepen.
Indien door de aard en het verloop van de met de subsidie ondersteunde projecten, door
marktomstandigheden en/of door andere omstandigheden achterblijvende
projectresultaten, op einddatum de vanuit de subsidie door de stichting verstrekte
investerings- en leningsgelden niet of onvoldoende zijn vrijgekomen en aldus niet aan de
stichting zijn terugbetaald (waaronder ook begrepen terugbetaling van uitgekeerde
garanties) waardoor de stichting de subsidie niet in haar geheel zal kunnen terugbetalen,
treden Gedeputeerde Staten en de stichting tijdig in overleg over een voor alle
belanghebbenden redelijke oplossing voor subsidievaststelling, kosten en terugbetaling.
De stichting dient het nog niet uitgezette deel van de subsidie niet risicovol, vastrentend te
beleggen bij een bank binnen de EU die voldoet aan de wet FIDO (Financiering Decentrale
Overheden, tenminste AA-minus rating). Het is de stichting niet toegestaan risico's met
derivaten af te dekken.
Het staat de stichting te allen tijde vrij om tot vervroegde terugbetaling van (delen) van de
subsidie over te gaan.
De met de subsidiegelden verstrekte leningen en garanties mogen uitsluitend worden
verstrekt en participaties mogen daarmee uitsluitend worden aangegaan met in achtneming
van de staatssteunregels van de Europese Unie. Dit betekent dat de stichting op basis van
de subsidie uitsluitend steun (lening, participatie, garantie) mag verlenen als op deze steun
de minimusregels van toepassing zijn, of de steun onder de Algemene
groepsvrijstellingsverordening (AGVV)/ PB EU 800/2008 valt. Indien tijdens de looptijd van
deze beschikking deze staatssteunregels wijzigen, dient de stichting de (door de Europese
Unie) gewijzigde staatssteunregels te volgen. De stichting vermeldt bij ieder besluit tot het
verstrekken van een lening of garantie of het aangaan van participaties expliciet de
toepasselijke regeling alsmede de betreffende bepaling(en) waarop de steunverlening is
gestoeld en waaruit blijkt dat de steun onder de minimisverordening of de algemene
groepsvrijstellingsverordening valt.
De stichting is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle procedurele vereisten die
voortvloeien uit de staatssteunbepalingen in het VwEU, waaronder de verantwoordelijkheid
van de stichting voor de eventuele aanmelding of kennisgeving van de steun bij de Europese
Commissie.
De stichting maakt in communicatie over haar activiteiten in relatie tot de subsidie
duidelijk dat deze mogelijk worden gemaakt door de provincie Flevoland.
De stichting houdt in haar administratie van uitgaven en inkomsten duidelijke scheiding
tussen subsidie afkomstig van de provincie Flevoland en eventueel van derden afkomstige
gelden.
De stichting is verplicht Gedeputeerde Staten desgevraagd alle haar vrijelijk ter beschikking
staande informatie te geven die Gedeputeerde Staten nodig achten om te kunnen nagaan of
de stichting in staat is de subsidie op einddatum terug te betalen.
De stichting moet medewerking verlenen aan een door Gedeputeerde Staten eventueel in te
stellen controle of onderzoek.

6. Voorwaarden en verplichtingen ten aanzien van de periodieke rapportage
a) De stichting voert haar activiteiten in relatie tot de subsidie uit op basis van een meerjarig
beleidsplan voor een periode van vijf jaar, dat elke vijf jaar wordt geactualiseerd.
b) Jaarlijks voor 15 november verstrekt de stichting een in relatie tot de subsidie bondig en
vanuit de doelstelling van de subsidie inzichtelijk activiteitenplan, aangevuld met een
meerjarige financiële planning ter informatie voor aan Gedeputeerde Staten.
c) Jaarlijks voor 15 mei legt de stichting de jaarrekening, het jaarverslag en de bijbehorende
accountantsverklaring over het afgelopen jaar ter informatie voor aan Gedeputeerde
Staten. Het jaarverslag bevat een directieverslag en biedt in ieder geval inzicht in:
- de fondsstrategie met betrekking tot de subsidie en eventuele koerswijzigingen daarin
de uitgevoerde projecten voor de subsidie, inclusief de bijbehorende investeringen met
een keuzeverantwoording;
- financieel verloop (tempo van investeringen)van de subsidie in de tijd;
- de inkomsten uit de op basis van de subsidie verstrekte leningen, garanties of
participaties;

risicospreiding in de projectenportfolio van de subsidie en de mate waarin en de manier
waarop risico’s zijn afgedekt;
- inhoudelijke en financiële koerswijzigingen ten aanzien van de subsidietoepassingen en
effecten voor het volgende jaar.
- de getotaliseerde en individueel geleverde projectbijdragen aan de Flevolandse
doelstellingen vanuit de subsidietoepassingen, waaronder de CO2-emissiereductie en de
hoeveelheid opgewekte duurzame energie.
- alle gegevens overeenkomstig aan de Green Deal verbonden rapportagevoorwaarden.
Bij de jaarrekening verantwoordt de stichting middels een rapportage hoe zij per project
invulling heeft gegeven aan het bepaalde in punt 5 f en g.
e) Bestuurlijk overleg.
Alvorens de stichting haar activiteitenplan en jaarbegroting afrondt, wordt er een
bestuurlijk overleg gehouden over de subsidietoepassing. In dit overleg kunnen
Gedeputeerde Staten suggesties voor het komende jaar doen.
-

7. Meldingsplicht
De stichting meldt aan Gedeputeerde Staten onverwijld schriftelijk indien:
a) Een activiteit die vanuit de subsidie is gefund, moet worden veranderd of beëindigd. In de
melding moeten de relevante feiten en omstandigheden staan die hiertoe hebben geleid;
b) Materiële afwijkingen van (de verplichtingen in) de beschikking tot subsidieverlening;
c) Materiële wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden.
Deze meldingsplicht geldt tot aan de vaststelling van subsidie.
8. Toestemming Gedeputeerde Staten
Op deze subsidie is afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht met uitzondering
paragraaf 4.2.8.5 van toepassing.
Voor de volgende rechtshandelingen van de stichting is toestemming van Gedeputeerde Staten
vereist:
a) Het materieel wijzigen van de grondslag van de subsidieactiviteiten zijnde het op de
subsidie betrekking hebbende deel van het businessplan en de statuten;
b) De wijze waarop gelden van derden administratief gescheiden worden van de gelden
afkomstig van de provincie en de wijze van splitsing van de middelen ten tijde van de
vereffening;
c) Het aangaan van kredietenovereenkomsten en overeenkomsten van geldlening, waaronder
leningen van andere overheden, waarmee de stichting conform haar statuten haar inkomen
kan vormen.
d) Het voor datum subsidievaststelling en terugbetaling ontbinden van de rechtspersoon;
e) Het voor datum subsidievaststelling en terugbetaling doen van aangifte tot haar
faillissement of het aanvragen van haar surseance van betaling.
9. Tussentijdse beoordeling
Tijdens de projectontwikkelperiode (eerste 8 jaren na verlening van de subsidie) vindt er 2, 4
en 8 jaren na verlening een tussentijdse beoordeling plaats van de wijze waarop de stichting
met de subsidie omgaat. Hiervoor wordt door de stichting een voortgangsrapportage opgesteld,
waarbij deze voortgangsrapportage kan plaatsvinden als een aanvulling op het jaarverslag van
de stichting. Deze voortgangsrapportage wordt uitgebreid getoetst op de behaalde resultaten,
het portfolio, bijbehorende risico's en de door de stichting gehanteerde werkwijze. Een
belangrijk criterium zal zijn hoe de vooruitzichten zijn ten aanzien van het inzetten van de
beschikbaar gestelde financiële middelen in projecten. Als op de genoemde
beoordelingsmomenten onvoldoende gelden zijn bestemd en weggezet (zoals nader omschreven
in art. 3, lid a, e en f van deze subsidievoorwaarden), kan de provincie besluiten nog niet
uitgezette gelden tussentijds terug te vorderen. (Het bepaalde in artikel 5 onder c van deze
subsidievoorwaarden is dan van overeenkomstige toepassing).

Tijdens de beheerfase (8 tot 20 jaren na oprichting van de stichting) vindt er na 13 en 18 jaar
na oprichting een tussentijdse beoordeling plaats van de subsidie (vastgelegd in een
vergelijkbare voortgangsrapportage). Ook hierbij zal uitgebreid worden getoetst op de behaalde
resultaten, het portfolio, bijbehorende risico's en de door de stichting gehanteerde werkwijze.
Indien de tussentijdse beoordeling daartoe aanleiding geeft, zorgt de stichting voor een
actualisatie van het bij punt 6 sub a genoemde meerjarig beleidsplan met betrekking tot de
subsidie.
De tussentijdse beoordelingsmomenten kunnen ook aanleiding zijn de subsidievoorwaarden te
wijzigen.

