Regeling “Energielening Maatschappelijke Organisaties”
Vastgesteld bij het besluit van de Directie van de Stichting Drentse Energie Organisatie d.d. 16 december 2015
en goedgekeurd bij het besluit van de Raad van Toezicht d.d. 18 december overeenkomstig artikel 5 lid 2 sub a
van de Statuten van de stichting.

A. OVERWEGINGEN:
1. Op 1 november 2013 is de stichting Drentse Energie Organisatie gestart met de Energielening Drenthe
teneinde kleine en middelgrote organisaties in Drenthe middels kleinere leningen te stimuleren om te
investeren in de opwekking van duurzame energie én energiebesparing.
2. Het verstrekken van kleinere leningen en het mede inzetten op energiebesparing sloot aan op de wens van
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.
3. De stichting Drentse Energie Organisatie heeft als doel “het versnellen van de energietransitie in Drenthe”.
De met de Energielening Drenthe gefinancierde maatregelen dragen in beperkte mate bij aan deze versnelling.
De stichting Drentse Energie Organisatie constateert echter dat de realisatie van de maatregelen een
belangrijke bijdrage levert aan de bewustwording onder de inwoners van Drenthe en in voorkomende situaties
indirect leidt tot spin-off investeringen bij particulieren.
4. De stichting Drentse Energie Organisatie wil middels een pilot onderzoeken of zij met haar instrumentarium
extra spin-off investeringen kan uitlokken en daarmee een grotere bijdrage aan de energietransitie kan
leveren.
5. In toenemende mate denken maatschappelijke organisaties na over investeringen in de opwekking van
duurzame energie én energiebesparing teneinde de exploitatielast van de organatie te verlagen. Aanleidingen
hiertoe zijn onder andere:
• het wegvallen van of bezuinigingen op de gemeentelijke exploitatiesubsidies
• het wegvallen van de vrijstelling op energiebelasting (m.n. voor sportverenigingen)
• het overdragen van het vastgoed van de gemeente naar de organisatie
6. Maatschappelijke organisaties kenmerken zich in de regel door de grote onderlinge verbondenheid van de
organisatie, haar vrijwilligers, leden en/of omwonenden. De stichting Drentse Energie Organisatie wil dit
aangrijpen om de pilot als genoemd onder punt 4 uit te voeren binnen deze maatschappelijke organisaties.
7. Om extra spin-off investeringen uit te lokken maakt de stichting Drentse Energie Organisatie gebruik van
artikel 4.3 van haar Investeringsreglement door de hoogte van het rentepercentage op de lening te koppelen
aan de mate van het maatschappelijk rendement dat wordt behaald.
8. De stichting Drentse Energie Organisatie maakt gebruik van haar bevoegdheid om af te wijken van het
Investeringsreglement, conform artikel 10 van het Investeringsreglement van de stichting Drentse Energie
Organisatie, om de ondergrens voor leningen te verlagen en deze regeling te verbreden naar energiebesparing,
aldus tegemoetkomend aan de wens van Gedeputeerde Staten.

B: REGELING Energielening Maatschappelijke Organisaties:
Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a.
b.

Aanvrager: Maatschappelijke organisatie gevestigd in Drenthe
Basis rentetarieven: Rentetarieven als genoemd op de website van SVN (www.svn.nl) voor
financieringen met een looptijd van vijf of tien jaar.
c. Deelnemer: Natuurlijk persoon die deelneemt aan een project van de maatschappelijke organisatie
door op basis van dit project privé te investeren in de opwekking van duurzame energie of
energiebesparing.
d. DEO: de stichting Drentse Energie Organisatie.
e. Derden: Natuurlijke personen
f. Duurzame energie: energie opgewekt met installaties waarbij uitsluitend van hernieuwbare
energiebronnen wordt gebruikgemaakt, alsmede het aandeel in calorische waarde van de met
hernieuwbare energiebronnen in hybride installaties opgewekte energie die ook conventionele
energiebronnen gebruiken.
g. Energiebesparing: het in de toekomst verminderen van het energieverbruik van een of meerdere
gebouwen, installaties ten opzichte van het energieverbruik op moment dat de aanvraag voor een
lening is verstuurd.
h. IR: het laatste door de Raad van Toezicht van DEO vastgestelde Investeringsreglement.
i. Kosteneffectiviteit: de gangbare verhouding tussen de prijs van een technologie en de
energieopbrengst van deze technologie.
j. Lening: Financiering voor een Maatschappelijke organisatie op basis van deze Regeling.
k. Leningsovereenkomst: Overeenkomst tussen DEO en Maatschappelijke Organisatie voor een Lening
op basis van deze Regeling
l. Maatschappelijke organisatie: rechtspersoon zonder winstoogmerk, niet zijnde een
overheidsorganisatie, met een doelstelling die zich richt op maatschappelijke behoeften en
vraagstukken
m. Regeling: deze Regeling “Energielening Maatschappelijke Organisaties”
n. Rentekorting: de korting die DEO geeft op de Basis rentetarieven
o. Staatssteun: alle financiële steun vanuit de overheid aan een project, met uitzondering van steun
genoemd in Verordening EG nr. 800/2008 van de Europese Commissie van 6 augustus 2008, waarbij
bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de
gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (,,de algemene
groepsvrijstellingsverordening"), Publicatieblad van de Europese Unie 2008, L214/3

Artikel 2

Doel

De Regeling is een uitvoeringsinstrument van DEO en is een nadere uitwerking van het IR. De Regeling heeft tot
doel het stimuleren van kleinschalige Duurzame energieopwekking en Energiebesparing door Maatschappelijke
organisaties in de provincie Drenthe die tevens het initiatief nemen om Derden privé te laten investeren in
technologiën als genoemd in artikel 12 van deze Regeling.

Artikel 3

Eisen ten aanzien van de technologie

DEO kan een lening verstrekken aan een Maatschappelijke organisatie voor het aanschaffen en installeren van
technologieën, die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen of leiden tot energiebesparing.

Artikel 4
1.
2.

Plafond

Het plafond voor de Regeling is vastgesteld op vijfhonderdduizend Euro.
DEO kan gedurende de looptijd van de Regeling het plafond bijstellen.

Artikel 5
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aanvraag en verdeelsystematiek

Een aanvraag kan worden ingediend door inzending van een daartoe vastgesteld formulier op
www.energieleningdrenthe.nl of een andere hiertoe door DEO beheerde website. Het formulier vermeldt
welke bijlagen bij de aanvraag dienen te worden overlegd.
Bij de aanvraag dient ten minste te worden overlegd:
a. Een offerte voor aanschaf en / of installatie van de technologie, waarin een duidelijke specificatie en
onderbouwing van de kostenposten is weergegeven;
b. Een verklaring dat de Aanvrager geen organisatie in moeilijkheden is, bevestigd door een daarvoor
gemachtigd persoon.
c. Een verklaring waarin de Aanvrager aangeeft of en zo ja hoeveel staatssteun wordt verleend voor de
aanschaf en/of installatie van deze technologie.
DEO beslist op volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de
gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling is ontvangen, met
betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt.
Voor zover door verstrekking van leningen voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het
plafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door
middel van loting.
In afwijking van artikel 6 van het IR, hanteert DEO in dit geval een vereenvoudigde aanvraagprocedure:
a.
het businessplan/de financieringsaanvraag kan een offerte van een installateur, aannemer en/of
leverancier zijn;
b. de aanvraag wordt getoetst op de criteria in artikel 6 van deze regeling;
c.
de aanvraag wordt getoetst op financiële haalbaarheid;
d. bij een positieve beoordeling van de aanvraag, stuurt de directeur van DEO twee
financieringsovereenkomsten toe aan de aanvrager. Hiervan dient hij één exemplaar getekend te
retourneren.
Uitbetaling vindt plaats wanneer de eindfactuur is ontvangen.

Artikel 6

Criteria

Een aanvraag moet voldoen aan de volgende criteria:
1. De te gebruiken technologie moet voorkomen in de categorie A of D op de laatst gepubliceerde
Energielijst, die op moment van aanvraag wordt gebruikt door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) ten behoeve van de Energie Investeringsaftrek.
2. De Kosteneffectiviteit van de te gebruiken technologie wijkt niet meer dan 50% af van andere gangbare en
vergelijkbare technologieën.
3. De technologie zal worden toegepast in één of meerdere gebouwen, installaties die eigendom zijn van of
in gebruik zijn bij de Aanvrager.
4. De kredietwaardigheid van de Aanvrager kan getoetst worden en dient in dat geval naar oordeel van DEO
voldoende te zijn.
5. In afwijking van lid 1, kan DEO besluiten ook andere technieken op het gebied van duurzame energie of
energiebesparing toe te laten tot de Regeling.

Artikel 7
1.

2.

In aanmerking komende kosten

Ten aanzien van de kosten, waarvoor een lening vertrekt kan worden, komen slechts in aanmerking de in
redelijkheid te maken investeringen en kosten voor de aanschaf van de technologie, inclusief eventuele
arbeidskosten om de technologie te installeren en/of bedrijfsklaar te maken.
Voor de lening komen in ieder geval niet in aanmerking:
a. de kosten waartoe al verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de aanvraag.
b. de kosten voor zover deze door de aanvrager kunnen worden teruggevorderd.

Artikel 8
1.
2.

3.
4.

In afwijking van artikel 4.1 van het IR, bedraagt de lening ten hoogste 50% van de kosten als bedoeld in
artikel 7 eerste lid, met een maximum van € 50.000,-- en een minimum van € 5.000,-- per aanvrager.
In afwijking op lid 1 kan DEO meer dan 50% van de kosten als bedoeld in artikel 7 eerste lid financieren
indien DEO hiertoe een bijdrage krijgt van derden met dien verstande dat de bijdrage van eigen middelen
van DEO niet meer dan 50% van deze kosten betreft.
De Lening betreft een annuïtaire lening met maandelijkse aflossing op basis van een incasso.
De looptijd van de Lening bedraagt vijf of tien jaar, waarbij het Basis rentetarief van de leningen
overeenkomt met de rentetarieven zoals deze op de dag van aanvragen worden gepubliceerd op de
website van SVN (www.svn.nl).

Artikel 9
1.
2.
3.

4.

2.

Rentekorting

DEO kan een Aanvrager Rentekorting bieden indien op initiatief van de Aanvrager Derden privé investeren
in zonnepanelen of een zonneboiler.
DEO kan besluiten de Rentekorting ook van toepassing te verklaren op andere technologieën dan
genoemd in lid 1 van dit artikel.
Met betrekking tot het krijgen van Rentekorting gelden de volgende uitgangspunten en voorwaarden:
a. Per Deelnemer krijgt de Aanvrager 0,2% Rentekorting op het Basis rentetarief van de Lening
b. De Rentekorting treedt in werking op het moment dat er minimaal 5 Deelnemers zijn
c. Als bewijslast dienen de ondertekenende offertes van de Deelnemers
d. De verplichting van een Deelnemer mag niet zijn aangegaan voor de datum van de ondertekening van
de Leningsovereenkomst tussen DEO en Aanvrager
e. Tot een jaar na ondertekenen van de Leningsovereenkomst mag een Aanvrager ondertekende offertes
van Deelnemers indienen
f. Een Rentekorting wordt doorgerekend vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand na ontvangst
van een ondertekende offerte.
g. DEO is gerechtigd te controleren of de maatregelen uit een getekende offerte ook daadwerkelijk zijn
uitgevoerd.
Het rentetarief van een Lening bedraagt minimaal 0,5%.

Artikel 10
1.

Bepalingen omtrent de lening

Weigeringsgronden

De lening kan in ieder geval worden geweigerd indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat
(maar daartoe niet beperkt):
a. de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;
b. de aanvraag niet voldoet aan de criteria als gesteld in artikel 6 van deze Regeling;
c. de Aanvrager niet zal voldoen aan de verplichtingen uit de financieringsovereenkomst;
d. het waarschijnlijk is dat de Aanvrager niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal
afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor
zover deze voor de vaststelling van de lening van belang zijn.
De lening kan voorts in ieder geval worden geweigerd indien:
a. de Aanvrager in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de
verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beoordeling van de aanvraag zou hebben geleid;
b. de Aanvrager niet heeft verklaard geen onderneming in moeilijkheden te zijn;
c. de Aanvrager geen Organisatie en/of geen rechtspersoon is.
d. de Aanvrager naar oordeel van DEO niet voldoende kredietwaardig is.

Artikel 11
1.

2.
3.
4.

Verplichtingen Aanvrager

Indien de lening aan de aanvrager is verstrekt, dient deze ten minste vijf jaar na afgifte van de
financieringsovereenkomst haar administratie ten aanzien van de aanvraag te bewaren en toegankelijk te
houden of zoveel langer als de financiering loopt.
De Aanvrager dient de technologie binnen 6 maanden, na ondertekening van de
financieringsovereenkomst, geïmplementeerd te hebben.
Door ondertekening van de financieringsaanvraag, stemt de Aanvrager ermee in dat DEO over de
technologie en de toepassing ervan extern kan communiceren, waarbij de aanvrager anoniem blijft.
De Aanvrager is verplicht alle wijzigingen in het project, ten opzichte van de aanvraag waarop de
financieringsovereenkomst is gebaseerd, schriftelijk door te geven aan de directeur van DEO.

Artikel 12

Toezicht

1. Ten behoeve van het toezicht op de uitvoering van deze Regeling kunnen toezichthouders worden
aangewezen.
2. De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van de
voorwaarden uit de financieringsovereenkomst.
3. De Aanvrager dient de toezichthouder alle informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitvoering
van zijn functie.

Artikel 13

Afkondiging en inwerkingtreding

1. Deze Regeling treedt in werking op 1 januari 2016
2. Deze Regeling vervalt van rechtswege op 31 december 2020.

