Overijssel maakt werk
van nieuwe energie!
U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van
nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering
niet (volledig) rond via een bancaire lening. Energiefonds Overijssel
helpt u uw plannen te realiseren.
Dit revolverende fonds investeert € 200 miljoen in:
•	projecten van ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwekken
of energie besparen.
•	hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van de opwekking van
nieuwe energie en besparing van energie.
•	energiebesparende en nieuwe energie projecten in de (sociale) woningbouw.
Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies, maar neemt actief deel
aan uw project of onderneming. Afhankelijk van uw plannen en de omvang
en aard van uw onderneming verschaft het fonds een lening of garantie,
of neemt een participatie.

energiefondsoverijssel.nl

Van Overijssel, voor Overijssel
Enkele jaren terug verkocht provincie Overijssel haar aandeel in Essent.
Via Energiefonds Overijssel laat de provincie de opbrengst daarvan voor een deel
terugstromen in de samenleving. De projecten die vanuit Energiefonds Overijssel
een financiële bijdrage ontvangen, hebben ten doel om energie te besparen of
nieuwe energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen. Projecten dragen tevens
bij aan het vergroten van werkgelegenheid. Lastenbeheersing is een te verwachten
effect van het investeren in grootschalige energiebesparingsprojecten in de
woningbouw, voor zowel bewoners van (huur)woningen als woningcorporaties.
Spelregels in het kort

Heeft u een bedrijf of project op het gebied van zon, aardwarmte etc. tot en met
propositie? Of bent u werkzaam bij een woningcorporatie? Energiefonds Overijssel
maakt de financiering mogelijk van projecten die niet in aanmerking komen
voor (volledige) reguliere bancaire financiering. Het gaat om participaties,
leningen en garanties. Energiefonds Overijssel treedt daarbij op als mede
financier en helpt zo nieuwe energieprojecten te realiseren.
Projecten kunnen betrekking hebben op:
1. het opwekken van nieuwe energie uit biomassa, zon of aardwarmte;
2.	het slimmer gebruiken van energie door verduurzaming van bedrijfs
processen of maatschappelijk vastgoed.
3.	de ontwikkeling van een innovatieve techniek die energiebesparing realiseert.
Voor een lening of garantie vanaf € 1 miljoen kunt u een beroep doen op
het fonds. De terugverdientijd bedraagt drie tot maximaal vijftien jaar.
En heeft u een co-financier die substantieel bijdraagt aan uw project
of onderneming? Dan is het mogelijk dat Energiefonds Overijssel in
het aandelenkapitaal participeert. Dit kan vanaf € 100.000.
Voor alle voorwaarden kijkt u op www.energiefondsoverijssel.nl.

Naar samenwerking in
vier stappen
Heeft u interesse in een financiële bijdrage vanuit Energiefonds Overijssel?
Ga dan naar www.energiefondsoverijssel.nl. Daar vindt u alle informatie en
het intakeformulier. De samenwerking komt tot stand in vier stappen:
1.	Allereerst gaat u na of uw onderneming of project past binnen de algemene
voorwaarden van Energiefonds Overijssel. Zo ja, dan vult u het intakeformulier
op de website in. Na ontvangst nemen wij contact met u op, bespreken we
eventuele aanvullende informatie en beoordelen we of uw project of
onderneming in aanmerking komt voor een financiële bijdrage.
2.	Is het antwoord positief, dan volgt een uitgebreide kennismaking.
U bespreekt persoonlijk uw businesscase met ons. Een kort onderzoek kan
deel uitmaken van deze fase.
3.	Wanneer de uitkomst van het korte onderzoek positief is, zetten wij met u de
uitgangspunten op een rij. Vervolgens wordt het voorstel ter advisering voorgelegd aan de Adviescommissie. Er kan in deze fase nog om een uitgebreider
onderzoek worden gevraagd. Als het advies van de Adviescommissie ook
positief is, besluit het Energiefonds Overijssel over de aanvraag.
4.	De volgende stap is dat alle aspecten worden uitgewerkt en vastgelegd in een
overeenkomst. Na ondertekening van de contracten gaat de samenwerking
van start en wordt de financiering vanuit het Energiefonds Overijssel een feit.
Gedurende de tijd dat u een financiële bijdrage ontvangt van Energiefonds
Overijssel, rapporteert uw onderneming of project aan de u toegewezen
accountmanager.

Sportbedrijf Deventer ruim 80% besparing op het gasverbruik
Sportbedrijf Deventer bespaart 50% op de energie van kunstijsbaan de Scheg
en het Borgelerbad dankzij een pakket verduurzamingsmaatregelen van totaal
€ 2,4 miljoen. De financiering werd mogelijk gemaakt door Energiefonds
Overijssel, ASN Groenprojectenfonds en een garantie van de gemeente Deventer.
Sportbedrijf Deventer exploiteert De Scheg, met 6.500 m2 kunstijs, en het
Borgelerbad, met verschillende verwarmde zwembassins. Met een breed pakket
verduurzamingsmaatregelen bespaart Sportbedrijf Deventer ruim 80% op het
gasverbruik van beide accommodaties samen. De jaarlijkse CO2-uitstoot wordt met
maar liefst 1.332 ton gereduceerd. Hiermee levert Sportbedrijf Deventer een bijdrage
van 0,4% aan de doelstelling van Deventer om in 2030 energieneutraal te zijn.
Verduurzamingsmaatregelen
•	aanpassingen aan de installaties van ijsbaan en zwembad;
•	installatie van ledverlichting;
•	1.500 zonnepanelen op het dak van de ijsbaan, die jaarlijks 310.000 kWh
stroom opleveren;
•	een warmtepomp tussen de ijsbaan en de zwembaden;
•	hergebruik van spoelwater en terugwinning van de warmte uit het spoelwater
in De Scheg.

Triple Groen Overijssel B.V.
Agrariërs zien soms hoge drempels voor de aanschaf van zonnepanelen.
Dat is jammer, want zij beschikken vaak over grote oppervlakken die zeer geschikt
zijn voor de opwekking van zonne-energie. Triple Groen Overijssel wil deze
drempel verlagen door ondernemers zonnepanelen via het energievoorschot aan
te bieden. De zonnepanelen worden geplaatst via een huurkoopovereenkomst
met Triple Groen Overijssel. Zij worden in maximaal tien jaar afgelost dankzij het
energievoorschot van DGB Energie. Als de panelen zijn afgelost, profiteert de
ondernemer zelf van de stroom die hij opwekt.
De rol van Energiefonds Overijssel
De provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van
de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert
projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze
ambitie. Het fonds verstrekt Triple Groen een tienjarige lening van iets meer
dan € 1 miljoen.
Energie en banen
Via een huurkoopcontract kunnen de agrariërs gemakkelijker zonnepanelen
plaatsen op het oppervlak dat zij beschikbaar hebben. Deze projecten leveren
samen 1.125.000 kilowattuur op: evenveel als het elektriciteitsverbruik van
ongeveer 375 woningen. Bovendien zorgen de projecten voor twaalf mensjaren
aan werkgelegenheid.

Rendement
Energiefonds Overijssel heeft een beoogd maatschappelijk rendement van:
•	jaarlijks 4.500 tot 14.000 terajoule nieuwe energie uit duurzame bronnen en
energiebesparing;
•	Energiemaatregelen bij 6.500 huurwoningen in 15.000 huurwoningen
gecommitteerd.
•	1000 mensjaren werk en 150 tot 300 structurele arbeidsplaatsen.
Al eens aan bundeling gedacht?

Bij projectfinancieringen is een minimum van € 1 miljoen euro vereist.
Om voor zo’n financiering in aanmerking te komen kunt u verschillende
energieprojecten samenvoegen in één onderneming. U richt bijvoorbeeld
een Energy Service Company (ESCo) op en bundelt hierin individuele
projecten om (zonne)energie op te wekken in de bebouwde omgeving.
Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Energiefonds Overijssel:
•		 verschaft participaties, leningen en garanties
aan projecten en innovatieve ondernemingen:
•		 die geen (volledige) bancaire financiering kunnen krijgen,
•		 die energie besparen of nieuwe energie opwekken,
•		 van ondernemingen, maatschappelijke organisaties (o.a. stichtingen en
verenigingen) en woningcorporaties.
Realiseer uw ambitie
Kijk op www.energiefondsoverijssel.nl voor alle achtergrondinformatie en
doe de intake.
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