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D

Het thema van dit jaarbericht is ‘versnellen, vernieuwen, verduurzamen’.
Zo’n thema komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Terugblikkend
op 2019 bleken veel van onze activiteiten in deze drie termen te vervatten.
Allereerst het feit dat ik dit voorwoord
schrijf, als nieuwe algemeen directeur van
het fonds. De samenstelling van onze directie is eind vorig jaar gewijzigd. We namen
vlak voor kerst afscheid van onze directeur
Bert de Haas. Hij heeft het fonds begeleid in
de overgang van het beheer naar StartGreen
Capital en voor de transitie van Energiefonds
Overijssel naar een revolverend fonds. Ik wil
Bert op deze plek nogmaals bedanken voor
zijn enorme betrokkenheid, expertise en
visie op de energietransitie in het algemeen
en op het fonds in het bijzonder. In 2020
gaan we verder op het reeds ingezette pad
van het verduurzamen en verder versnellen
van deze transitie. We verwachten hierbij
veel activiteiten waarop het fonds goed zal
kunnen inspelen. De urgentie van de transitie
wordt steeds groter en ook steeds breder
gevoeld, dit is een steun in de rug voor onze
doelen en die van de provincie Overijssel.
Gelukkig konden we het vertrek van Bert
opvangen met een interne opvolging. Ik
was tot de jaarwisseling als fondsmanager
verantwoordelijk voor het vreemd vermogen
deel van het fonds en volg Bert nu op als
algemeen directeur. Samen met mijn collega
Karel Asselbergs als directeur participaties
zullen wij de dagelijkse leiding van het fonds
op ons nemen. Aan dit directieteam zijn Jan
Willem Grandia als Chief Financial and Risk
Officer (CFRO) en Lisa Hees als General
Counsel toegevoegd. Beiden vervullen deze
functies al voor StartGreen Capital, de fondsbeheerder van Energiefonds Overijssel.
We zagen vorig jaar in de portefeuille van
het fonds het aandeel zonneprojecten een
grote vlucht nemen. In 2019 was bijna een
kwart van de gefinancierde projecten een
zonneproject. Zo keurden wij vorig jaar

bijvoorbeeld een financiering goed voor een
zonneweide bij bedrijventerrein Hessenpoort
te Zwolle. En financierden we het zonnepark
voor Lutten Levert, een lokaal initiatief wat
zonnestroom ter plekke beschikbaar maakt
voor de lokale bewoners. Deze lokale initiatieven hebben de speciale aandacht van de
provincie. Van hen kregen wij vorig jaar dan
ook de vraag om vanuit onze expertise een
plan van aanpak te schrijven voor de ontwikkelfinanciering van Lokale Energie Initiatieven (LEI). Een nieuw financieringsinstrument
wat de opkomst van lokale energie initiatieven moet faciliteren en versnellen. Deze
LEI faciliteit zal vermoedelijk in het tweede
kwartaal van 2020 operationeel zijn.
Nog een mooi voorbeeld van het versnellen
en vernieuwen om te kunnen verduurzamen
kwam uit het fonds zelf. In 2019 doorbraken wij de grens van 200 miljoen euro aan
gefinancierde projecten. Door het inmiddels
revolverende karakter van het fonds mogen
terugbetaalde middelen wederom worden
uitgezet, waarmee we de missie van het
behalen van maatschappelijk rendement
verder kunnen invullen. Er is dus nog ruim
voldoende ruimte om nieuwe initiatieven te
financieren.
Het aanbod in de markt van projecten voor
duurzame energie en energiebesparing blijft
zich ook in 2020 gestaag verder ontwikkelen.
Met name door de LEI-ontwikkelingsfinanciering verwachten we een toename in het
aantal participaties te kunnen gaan doen. We
zien dat de urgentie van de energietransitie
ook in 2020 groot blijft. Energiefonds Overijssel is een belangrijk instrument om deze
transitie in Overijssel mogelijk te maken, te
vernieuwen en te verduurzamen. We zien
2020 zonnig en met vertrouwen tegemoet.

Anouk Blüm
Algemeen directeur
Energiefonds Overijssel
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Gedeputeerde Tijs de Bree

EVALUEERT

Voor u ligt het jaarbericht van Energiefonds
Overijssel. In dit jaarbericht vindt u veel
informatie over wat het fonds het afgelopen
jaar heeft bereikt en welke plannen er zijn
voor het lopende jaar.
Ook bij de provincie Overijssel en haar partners staat dit jaar in
het teken van terugblikken en vooruitkijken op de resultaten en
kansen van de energietransitie. Dat doen wij door middel van een
tussenevaluatie van ons programma Nieuwe Energie Overijssel.
Daarnaast worden dit voorjaar de concept Regionale Energie
Strategieën gepresenteerd. Hierin blikken de regio’s Twente
en IJsselland vooruit op de energiemaatregelen die tot 2030
worden genomen om aan de doelstelling 49% CO2-reductie uit het
klimaatakkoord te kunnen voldoen.
De tussenevaluatie geeft een dubbel signaal: ja, we boeken
progressie. Maar het gaat niet hard genoeg om onze korte
termijn ambitie 20% nieuwe energie in 2030 te halen. Er moet
een tandje bij, vandaar dat de provincie werkt aan een nieuw
investeringsvoorstel dat zich vooral richt op energiebesparing,
warmtenetten en ruimtelijke clustering van energieopwek, -opslag
en -benutting.
De uitkomsten van de Regionale Energiestrategieën, waarvan in
april de eerste concepten verschijnen, geven richting over de vraag
wáár en hoe de nieuwe energie wordt opgewekt. Dat is nog een
hele puzzel, maar uiteindelijk hebben we een spoorboekje dat ons
koers geeft voor de energietransitie richting 2030. Het spreekt voor
zich dat voldoende netcapaciteit hier onderdeel van uitmaakt.
Kijken we naar de rol van Energiefonds Overijssel in de
tussenevaluatie, dan is de conclusie dat het fonds gewoon goed
functioneert. Het levert de verwachte bijdrage, is kosteneffectief
en zorgt er bovendien voor dat ook andere partijen investeren
in energiemaatregelen. En het blijft die rol spelen doordat de
6

terugbetaalde gelden opnieuw kunnen
worden ingezet. In de tussenevaluatie wordt
geadviseerd om te onderzoeken of ook verdere
ondersteuning van lokale initiatieven vanuit het
fonds mogelijk is. Dit is een wens die ook in ons
coalitieakkoord staat.
Terwijl wij plannen maken voor de toekomst,
blijft de winkel natuurlijk gewoon open. De
eerste mijlpalen van projecten
die mogelijk zijn gemaakt
door het fonds dienen
zich alweer aan. En dat
is eigenlijk wat mij de
meeste energie geeft:
concrete, zichtbare en
meetbare resultaten,
waardoor de provincie
Overijssel een steeds
aantrekkelijker
plek wordt om te
wonen. En voor onze
bedrijven de kans
om een boterham
te verdienen aan de
energietransitie.

Tijs de Bree
Gedeputeerde
Energie
Provincie Overijssel

MAATSCHAPPELIJK
RENDEMENT 2019
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de financieringen die in 2019 door Energiefonds Overijssel zijn
verstrekt. Het maatschappelijk rendement van deze projecten is hierin ook opgenomen en is uitgedrukt in een effect van het aantal TJ (terajoule) per jaar opwekking van
hernieuwbare energie dan wel besparing van energie.
De provincie Overijssel heeft zich ten doel gesteld om

door besparingsmaatregelen het totale energiegebruik
in de provincie te laten afnemen en de productie van
duurzame energie te laten stijgen. Via het maatschappelijk rendement van de door ons gefinancierde projecten
dragen wij bij aan de doelstelling van de provincie: 20%
duurzame energie in 2030.

Overzicht financieringen in 2019
Uitgeboekt 2019

Branche

Agro Energie Hardenberg B.V.

Biomassa

Zonneweide Hessenpoort B.V.

Zon

Verhoging Bio KKP B.V.

Biomassa

Energiecoöperatie Rijssen U.A.

Zon

Rc Panels B.V. en Rc Panels Holding B.V.

TJ

Obligo

114,0

€ 2.000.000

51,3

€ 4.957.592

*

€ 600.000

6,8

€ 1.000.000

Energiebesparing

83,6

€ 1.500.000

Stichting Het Groene Fonds voor Verenigingen | Overijssel

Zon

11,3

€ 1.625.000

Cooll Sustainable Energy Solutions B.V.

Energiebesparing

17,6

€ 1.000.000

Verhoging Zonneweide Hessenpoort B.V.

Zon

8,9

€ 364.557

Triple Groen Overijssel B.V. III

Zon

10,0

€ 1.080.000

Coöperatieve Vereniging 'Lutten Levert' U.A.

Zon

14,9

€ 1.464.500

Pure Energie Zon - Vroomshoop B.V.

Zon

18,9

€ 1.710.000

Gemeente Almelo

Energiebesparing

5,2

€ 225.000

NTP Energie B.V.

Energiebesparing

11,2

€ 1.200.000

353,7

€ 18.726.649

Subtotaal uitboekingen/committeringen
*Het maatschappelijke rendement (MR) van dit project is in 2017 al meegenomen.
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OMVANG HUIDIGE
PORTEFEUILLE € 180.047.599
€
€

€

€
BIO
MASSA

ENERGIE
BESPARING

ZONNE
ENERGIE

17% 53% 24% 2%
€

€ 30.879.551

€ 95.661.603

€ 42.444.958

OPSLAG &
INFRASTRUCTUUR

WARMTE

€

€

€€

4%

€€

€€ €

€ 3.325.000

€ 7.251.446

Overige € 485.041. De portefeuille voor woningcorporaties, in bovenstaande overzicht onderdeel van Energiebesparing,
bedraagt € 80 miljoen.

UITGEZET IN 2019
(incl. bouwdepots)

FO
N DS
TER BESCHIKKING

€200
MILJOEN

€18,7
MILJOEN
€

RE VOLVEREND

€

AANVRAGEN
2019

25 12

AFGEWEZEN

57
NIEUWE

AANVRAGEN
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UITZETTINGEN/
OMVANG
Totaal t/m 31-12-2019

UITGEZET

€180,0

MILJOEN

HISTORISCH
UITGEZET
(incl. bouwdepots)

TOEGEKEND

20

IN BEHANDELING

206,1

MILJOEN

MAATSCHAPPELIJK
RENDEMENT

€

€

WERKGELEGENHEID
IN OVERIJSSEL

€

€
3.616 TERAJOULE

TIJDELIJK

52.039

STRUCTUREEL

1.551 175

HUISHOUDENS

Dit is vergelijkbaar met het aantal huishoudens van de gemeentes
Hengelo en Hellendoorn samen.

NIEUWE LENINGEN
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

totale waarde € 17.726.649

PARTICIPATIES/
INVESTERINGEN
totale commitment € 1.000.000

€

€

€

€
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VERKOOP/EXIT

3

VERMINDERING
VAN CO2-UITSTOOT

185.809

TON

9

ratie Rijssen
sen’, Energiecoöpe
or
‘Stroom oet Ries
urzame energie vo
ing voor lokale du
.
er
en
ci
ss
an
Rij
fin
n
g
in
va
s
tv
on
de bewoner

HET JAAR IN
VOGELVLUCHT

In 2019 startten we
met het organiseren van Energy
Cafés...
Het fonds financie
rt de
‘scale-up’ van de fa
briek
van Rc Panels...

we energie
msten over nieu
ko
en
ije
kb
er
tw
...ne

Tijdens de jaarlijkse teamdag
van
Energiefonds Overijssel werd
Agro
Energie Hardenberg bezoch
t.

10

n
kt prefab panele
Rc Panels maa
g
da
gen in een
waarmee wonin
nnen worden.
ku
verduurzaamd

s destijds
Energiefonds Overijssel wa
nds dat
efo
rgi
het eerste provinciale ene
ekte.
str
ver
ing
aan Wocozon financier

KKP een
reeg Bio
k
9
1
0
2
In
financievan hun
g
in
g
o
h
ver
llatie die
een insta mte...
r
o
o
v
g
rin
e war
duurzam

...zal leveren aan
tuinbouwbedrijven
in de Koekoekspo
lder.

Triple Groen Over
ijssel
ontving een lening
voor
haar zonnepanelen
voor
agrarische ondern
emers
via een energievoo
rschot.

okken partijen
Op 6 december ondertekenden de betr
de
een overeenkomst om met water van
elo te koelen.
Alm
in
uis
enh
ziek
Leemslagenplas het

Tekenen bij Triple Groen
n zonnepark
In Lutten wordt ee
elen.
im 5000 zonnepan
gerealiseerd van ru

In april 2019 werd
gestart met de
bouw van zonneweide Hessenpoort...
...inmiddels ligt de
weide al
aardig vol.

In 2019 verkocht het fonds
haar aandelen in de participaties
Boerenmetzon en OrangeGas
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In 2019 kende Energiefonds Overijssel een financiering toe aan het
bedrijf Rc Panels B.V. Zij ontwikkelden een nieuwe prefab bouwmethode
met kwalitatief hoogwaardig afgewerkte gevelelementen. Hiermee
pakken ze als het ware huizen binnen een dag in, zodat deze goed
geïsoleerd en daarmee duurzaam worden.
Het bedrijf past hiermee prima bij het
thema van dit jaarbericht; versnellen,
vernieuwen, verduurzamen, want
dat is eigenlijk precies wat Rc Panels
doet op de markt van verduurzaming
van bestaande woningen. Tijd voor
een kijkje achter de schermen via een
interview met directeur Carlos Klein.
Hoe het ooit begon…
Gevraagd naar hoe ze destijds op dit
idee gekomen zijn moet Carlos Klein
even in zijn geheugen graven. Het
bedrijf bestaat inmiddels 3 jaar in de
huidige vorm en gedurende die tijd
hebben ze veel kennis opgedaan over
sandwichpanelen. Klein: “Het idee is
vanuit ondernemerschap ontstaan.
Vanuit ons unitbedrijf Brouwer
maakten we al sandwichpanelen,
we leveren daarmee veel units
aan de bouw, zodoende hebben
we daar veel contacten. Daardoor
hadden we een goed beeld van
hoe die markt in elkaar stak en
werkte. Renovaties van bestaande
woningen met echt ‘nul-op-de-meter’
(energieneutrale woningen) kan
alleen door zwaar te isoleren. Het
probleem daarmee was echter de
kostprijs. Waarom zouden wij met
onze bestaande productietechniek dat
soort isolerende gevels niet kunnen
maken? dachten wij. Het bedrijf Rc
Panels was een start-up, daar zijn

we toen mee gaan samenwerken,
vervolgens hebben wij als Klein
Groep hun aandelen gekocht en zo
ontstond het Rc Panels zoals het
nu is. Eerst deden wij alleen de
product- en procesinnovaties, en
werkten we alleen samen met grote
bouwbedrijven voor de afzet van de
producten, maar ons netwerk en
daarmee onze markt is inmiddels
enorm verbreed. Wij produceren nu
de woningschillen voor renovatie
en nieuwbouw, leveren een
renovatiegevel en dak, waarbij we
onze klanten in vrijwel het gehele
proces kunnen ontzorgen.” Inmiddels
is het bedrijf marktleider in deze
kleine, maar snelgroeiende markt.
Werden er in 2018 nog ‘maar’ 1.798
woningrenovaties gedaan, in 2022
zal dit aantal groeien naar 20.000
woningrenovaties.
Vernieuwen, versnellen,
verduurzamen én verbinden van de
woningmarkt
Hun innovatie betekende een
doorbraak op de markt van
verduurzaming en energiezuinig
maken van bestaande woningen en
nieuwbouw. Klein zegt daarover: “We
zorgen ervoor dat isoleren rendabel
wordt voor de renovatiemarkt. En
in de nieuwbouwmarkt zijn we een
oplossing voor het probleem dat er

op dit moment te weinig vaklieden
zijn en zorgen we voor stabiele
prijzen.” Op welke manier dat gebeurt
illustreert Klein aan de hand van een
bijzonder voorbeeld. “Wij hebben een
metselrobot ontwikkeld. Die metselt
in 15 minuten 18 m² (72 m² per uur).
Een goede metselaar doet 800 stenen
(10 m²) per uur.” Rc Panels vernieuwt
de markt en blijkt daarnaast ook een
verbinder. “Vanwege ons netwerk en
onze kennis zijn we voor veel partijen
een logische gesprekspartner. We
zijn niet de enige die dit doen, maar
13

“Werden er in 2018 nog ‘maar’ 1.798
woningrenovaties gedaan, in 2022
zal dit aantal groeien naar 20.000
woningrenovaties”

de manier waarop wij het doen is wel
uniek, en dat maakt dat veel partijen
bij ons aan tafel komen.”
Met het vernieuwen gaat het
bedrijf nog verder zegt Klein: “Wij
hebben verschillende product- en
procesinnovaties doorgevoerd.
We ontwikkelen veel zelf en
zijn behoorlijk innovatief qua
productietechnieken in de bouw.”
Als voorbeeld noemt hij naast de
eerdergenoemde metselrobot ook
de vacuümtechnologie waarmee zij
hun sandwichpanelen maken. Door
de verduurzaming van woningen en
14

leveren zij daarnaast hun aandeel
aan de energietransitie. Klein:
“Verduurzamen door te isoleren
levert een behoorlijke CO2-reductie
per woning op. Vanuit onze fabriek
in Lemelerveld, Overijssel, hebben
we een productiecapaciteit voor de
verduurzaming van 13 woningen
per dag.” Ons thema van versnellen,
vernieuwen, verduurzamen is dit
bedrijf dus op het lijf geschreven.
Over het verduurzamen wil Klein
nog wel iets kwijt. Hij hoort in de
discussie rondom de energietransitie
en verduurzaming te weinig
over woningisolatie, terwijl het

zo veel op kan leveren. “In de
energietransitie hoor je nu veel over
oplossingen en alternatieven voor
energiebronnen. Zo zijn er felle
discussies over bijvoorbeeld het
nut en plaatsen van windmolens.
Ik vind het jammer dat isolatie
als oplossing daarin onderbelicht
blijft. Met goed isoleren kun je
de energievraag in de bestaande
bouw tot 60% terugbrengen. Daar
gaat het in de publieke discussie
in mijn ogen nog te weinig over.
Natuurlijk is een achterliggende
oorzaak hiervan dat het dan ook
over kosten gaat en daarmee is
isolatie geen sexy onderwerp. Terwijl
isoleren superbelangrijk is, en het
naast de energiereductie ook een
woning mooier en moderner maakt
en een frisse uitstraling geeft.”
aldus Klein. Inmiddels is er aan het
kostenbezwaar ook iets gedaan.

“Met de recente subsidie vanuit de
overheid wordt isoleren voor veel
meer woningeigenaren en huurders
bereikbaar.”
Groeifinanciering door het fonds
Om woningisolatie verder te
versnellen klopte Rc Panels voor
financiering bij Energiefonds
Overijssel aan. Het fonds droeg bij
met een achtergestelde lening. Met
deze financiering kon Rc Panels
haar fabriek opschalen en werd
het mogelijk om 14.500 panelen
te fabriceren waarmee 3.000
woningen per jaar kunnen worden
verduurzaamd. Hoe heeft onze
financiering bijgedragen aan de
ontwikkeling van het bedrijf? “Door
de steun van het fonds konden we
echt versnellen. In de beginfase gaat
je proces met vallen en opstaan en
daar zijn we met eigen vermogen

doorheen gegaan. Pieken en dalen in
het proces blijven, maar worden wel
beter beheersbaar. Je hebt echter
altijd kapitaal nodig voor tegenslagen,
voor werkkapitaal en om te kunnen
investeren. Met het geld van het fonds
konden we hier volle bak mee aan de
slag.” Wat hem betreft mag het fonds
zich nog wel meer met risicokapitaal
manifesteren. “Een stukje
risicokapitaal in start-ups en scaleups zou enorm kunnen bijdragen
aan het versnellen energietransitie”
zegt Klein hierover. Gelukkig zijn de
mogelijkheden van het fonds met
ontwikkelfinancieringen inmiddels
ook hier aanwezig.
Een blik op de toekomst
Met het ‘gevelonderhoud’ van Rc
Panels kan een woning weer 40 jaar
vooruit. Hoe kijkt de directeur naar
de toekomst van zijn eigen bedrijf?

“Wij willen marktleider blijven in de
verduurzaming van de Nederlandse
bestaande bebouwing. Want die
moet echt enorm hard gaan groeien
willen we de energietransitiedoelen
werkelijkheid maken, een groei die
zo’n 200.000 woningen op jaarbasis
omvat.” Daar levert Rc Panels graag
haar grote aandeel aan. Klein lacht:
“Ja, wat dat betreft is er echt genoeg
te doen, het is alle hens aan dek bij
ons.” Droomt hij ondertussen dan nog
wel eens wat verder die toekomst in?
En wat ziet hij dan voor zich? Klein wil
er niet te veel over kwijt. “Ik nodig de
woningeigenaren hierbij uit: Isoleren
is gewoon echt zinvol en rendabel,
meld je bij Rc Panels.” Dat klinkt als
fijn thuiskomen.
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De raad van commissarissen
aan het woord

VASTE KOERS,
FLEXIBELE INVULLING
Af en toe is het nuttig om achteruit te kijken. Niet
om te zwelgen in nostalgie, in de trant van ‘vroeger
was alles beter’, maar omdat met het terugkijken
ontwikkelingen in een breder perspectief geplaatst
kunnen worden. Dat geldt ook voor de ontwikkelingen
rondom Energiefonds Overijssel.
In de zeven jaar tijd dat het fonds nu bestaat zijn er in
de personele sfeer tal van mutaties geweest: directie,
Staten en GS leden wisselden. Nieuwe gezichten,
nieuwe mensen, en dat is een natuurlijke dynamiek.
Mede door deze wisselingen zijn er ook nieuwe
accenten gelegd in de opgaven van het fonds. Het
revolverend maken van Energiefonds Overijssel is

16

daarbij van grote betekenis geweest en heeft de afgelopen
jaren van de betrokkenen veel gevergd om dit goed uit te
voeren. Het betekende nogal wat voor de structuur, opzet
en de bemensing van het fonds. Dit werd afgelopen jaar
met goed gevolg afgerond.
Ook externe omstandigheden noopten tot bezinning en
aanpassing van de werkwijze. Een van de belangrijkste

“Investeren en

vermogensbehoud zullen in
mijn ogen de ankerpunten en
bakens blijven”

daarvan is de continue daling van het
renteniveau, waardoor de positie van
het fonds ten opzichte van ‘de markt’
veranderde en de rendementseisen
onder druk kwamen te staan.
Veranderingen zijn de enige zekerheden.
Dat hoeft geen probleem te zijn als bij het
aan- en inpassen van deze veranderingen
de kerndoelen van het fonds overeind
blijven. En die staan wat mij betreft nog
steeds als een huis.
Een eeuw geleden heeft de provincie
Overijssel haar verantwoordelijkheid
genomen door de energievoorziening,
in met name het landelijk gebied, van
de grond af aan op te bouwen. Dat
is een geslaagde missie geweest en

vandaag de dag is het doel verlegd
naar het verduurzamen van diezelfde
energievoorziening via de inzet van
leningen en investeringen. Het vermogen
te laten werken en te behouden en niet op
te maken.

Pieter van Geel
voorzitter
raad van commissarissen
Energiefonds Overijssel

Er zal de komende jaren nog veel
veranderen, maar deze twee kerndoelen
- investeren en vermogensbehoud zullen in mijn ogen de ankerpunten
en bakens blijven om gewijzigde
omstandigheden een goede plek te
kunnen geven in de organisatie en
werkwijze van het fonds.
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Leestijd 5 minuten

Interview Cooll Sustainable Energy Solutions

RUIMTEVAARTTECHNOLOGIE

IN HUIS

Cooll Sustainable Energy Sollutions B.V., kortgezegd
Cooll, ontwikkelt een energiezuinige en betaalbare
verwarmingsoplossing voor bestaande en nieuwe
woningen. Met een lening van onder andere Energiefonds
Overijssel werken ze aan een warmtepomp technologie
waarmee 30 tot 50% van de energie en de daarbij
horende CO2-uitstoot kan worden bespaard.
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De technologie gebruikt de
verbrandingswarmte van fossiele of
hernieuwbare brandstoffen op een
duurzame, slimmere manier dan
traditionele verwarmingstoestellen.
Omdat dezelfde technologie in
de nabije toekomst kan worden
aangedreven door biobrandstoffen of
(groene) waterstof wordt duurzame
verwarming ook via het bestaande
gasnet mogelijk. Een behoorlijk
vernieuwend idee met flink wat
potentie. Kan de cv-ketel zoals
we ‘m nu kennen in de ban? Wij
vroegen dit en andere dingen aan
Stefan van Uffelen, CEO, founder en
aandeelhouder van Cooll.
Vanuit de ruimte naar je eigen huis
Het begon allemaal in 2003, met een
“daring missie”. Aan de basis van
het bedrijf stond onderzoek voor
de ESA (European Space Agency).
Die vroeg om de ontwikkeling van
een trillingvrije koeler voor -270
graden Celsius zonder onderhoud en
bewegende delen, een zogenaamde
cryogene koeler. De technologie die
hieruit is voortgekomen vormde
de basis van de warmtepomp van
Cooll. Van Uffelen: “Het onderzoek
voor ESA leverde vele interessante
mogelijkheden en ideeën op,
zoals bijvoorbeeld om een door
zon aangedreven airco te gaan
bouwen. Ons bedrijf is dus vanuit
de koelingstechniek en -innovatie
ontstaan. Daar is onze naam Cooll

ook vanaf geleid.” In 2009 hebben we
het bedrijf opgericht, in 2011 konden
de patenten worden aangevraagd en
hadden we een eerste opstelling. Na
een haalbaarheidsstudie bleek het
interessanter om de technologie te
gaan gebruiken voor verwarmen.”
En dat zijn ze gaan doen. Met hun
warmtepomptechnologie bieden
ze een betaalbare verwarmingsoplossing voor bestaande en nieuwe
woningen, het is een innovatie die de
markt flink kan opschudden. Welke
verandering voorziet Van Uffelen door
de komst van hun product? “Onze
warmtepomptechnologie is geschikt
voor de vervanging van de cv-ketel,
niet alleen in Nederland, maar zéker
ook in de bestaande woningmarkten
wereldwijd. Met onze technologie
is geen buiten unit nodig en kunnen
ook de bestaande (hoogtemperatuur)
radiatoren behouden worden. Een
grootschalige renovatie van de
woning is daardoor niet nodig. Door
de directe besparing van aardgas
is geen verzwaring van de infra
nodig. En het is tevens mogelijk een
elektrische compressor toe te voegen
aan het systeem waardoor een super
hybride oplossing ontstaat. Tenslotte
is het uiteindelijk mogelijk om een
waterstof warmtepomp te maken op
basis van onze technologie. Door de
besparing wordt de waterstofcase
eerder realiteit.” Dat zijn flink wat
voordelen en mogelijkheden van hun
technologie die een versnelling van

de energietransitie in huis mogelijk
maken. Hun activiteiten worden vanuit
de markt dan ook met bijzondere
belangstelling gevolgd.
Vanuit Enschede versnellen,
vernieuwen en verduurzamen
Het maakt het bedrijf uit Enschede

een vernieuwer in de markt van
verwarmingstechnologie, die de
potentie heeft om een transitie hier
behoorlijk te versnellen. Van Uffelen
beaamt dit: “Met onze technologie is
het mogelijk de energietransitie te
versnellen. Wij bieden fabrikanten
met onze technologie de mogelijkheid
om een aantal vernieuwende
producten te ontwikkelen die
betaalbaar zijn, goed in te passen
zijn in bestaande woningen en die het
mogelijk maken om te verduurzamen
zonder van het gas af te gaan. Met
uitzicht op een volledig duurzaam
alternatief.” Daarmee past het
bedrijf helemaal in het thema van
dit jaarbericht, maar daarnaast ook
goed bij de doelen van Energiefonds
Overijssel.
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Energiefonds als eerste ‘externe’
vermogen
De investering vanuit Energiefonds
Overijssel was de eerste externe
financiering die het bedrijf
binnenhaalde. Welke impact heeft
dit gehad? “Wij bestaan al 10 jaar en
werkten tot dan toe alleen met eigen
vermogen en subsidies. Maar we
wilden versnellen, de professionele
druk van een financier is dan fijn. De
financiering bracht ons meer dan
geld alleen, we konden zo versnellen,
maar zijn dingen daardoor ook
echt anders gaan organiseren. De
founder van het bedrijf kon zich
zo meer op de techniek richten en
ik deed als CEO de commerciële
kant. Het maakte dat we geen
start-up meer waren, die structuur
ook niet meer hadden en ook echt
een betere organisatiestructuur
konden neerzetten. Ook stelde
het fonds eisen aan de kant van
kwaliteitsaspecten,” aldus Van
Uffelen. De financiering maakte
daarnaast ook de weg vrij voor
andere financierende partijen, ook
wel bekend als het hefboomeffect.
“Doordat Energiefonds Overijssel niet
100% van de financieringsvraag op
zich neemt, werden wij genoodzaakt
om ook naar andere co-financiers te
zoeken. Daardoor hebben we goede
andere partijen erbij kunnen halen
met relevante marktkennis. We
hebben nu een mooi consortium zo.”
Ook voor toekomstige activiteiten
van het bedrijf hoopt Van Uffelen
weer met Energiefonds Overijssel te
kunnen gaan samenwerken. “Ook nu
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zitten we weer in een spannende fase,
het is fijn om dan meer partijen achter
ons te hebben staan. En hopelijk helpt
het fonds ons ook bij de volgende fase
in de funding, want het heeft een goed
netwerk hiervoor.”
High-tech vraagt een lange adem
Het is fijn dat financierende partijen
de potentie van hun technologie en
het bedrijf zien. Voor de buitenwereld
is het verhaal van Cooll er eentje van
een lange adem. Zo zegt Van Uffelen:
“Door het high-tech karakter van
Cooll is soms lastig om wat we doen
goed over te brengen. Men vraagt
zich vaak af; waarom duurt het zo
lang? Wij werken in een sector waar
technologie een lange ontwikkeltijd
heeft, je moet een levensduur van 15
jaar van je product kunnen aantonen,
je maakt iets wat nog nooit gemaakt
is en nog niet gemaakt kan worden,
je moet machines ontwikkelen. Dat
alles duurt gewoon minimaal 15 jaar
om te ontwikkelen. Afgezet tegen
wat de consument tegenwoordig ziet
is dat lang. Die zien elk jaar nieuwe
technologieën op de markt komen,
maar deze jaren van ontwikkeling
daarachter niet.” Als voorbeeld
noemt hij de fuel cell waarvan de
ontwikkeling al 30 jaar gaande is,
maar er nog steeds geen producten
de markt op gaan. Van Uffelen: “Wij
hebben bij Cooll alle technologieën
in de gaten gehouden en je ziet ze
komen en gaan. Dat besef is er niet
altijd bij iedereen. Als je in de hightech verwarmingssector dan eenmaal
een technologie hebt die goed werkt,

dan gaat ie ook de wereld over.” Het
geduld van Energiefonds Overijssel
wordt daarin gewaardeerd. “Een
lange ontwikkeltijd met een klein
gefocust team is volgens ons de beste
manier om tot resultaat te komen.
Nu zijn we op het punt dat er veel
geld in gestopt kan worden en dat we
kunnen gaan knallen. Dat past bij het
Energiefonds en dat is ook de charme
van het fonds.”
Dromen vanuit de pioniersgeest en
de realiteit
Cooll werkt naar het punt toe dat ze
haar technologie aan ketelfabrikanten
kan leveren. “Het hart van de
warmtepomp is een thermische
compressor, die willen we zelf gaan
produceren. Daarnaast willen we de
productie van de actieve kool, die het
hart van onze technologie vormt, nu
gaan opschalen. We hebben hiermee
een groot gedeelte van de hele keten
in eigen handen.” De pioniersgeest
blijft daarbij af en toe wel opkomen.
Van Uffelen geeft toe: “Ja, een beetje
gekkenwerk is het ook wel. Zo namen
we een hele fabriek over uit Texas,
Amerika en die hebben we toen ‘hop’
naar Enschede getransporteerd.”
Die pioniersgeest maakt ook dat er
nog volop te dromen valt over wat
ze in de toekomst met het bedrijf en

de technologie kunnen doen. “Onze
missie is dat er voor alle bestaande
woningen een betaalbare, makkelijke
en duurzame verwarmingsoplossing
is. Hoe tof zou het zijn als onze
technologie de hele wereld over gaat,
als ik in China in de trein zit en dan
ons logo voorbij zie komen! Ik zie
voor me dat wij eigenaar blijven van
de technologie en dat we licenties
uitgeven in landen wereldwijd. Zo
blijft het hart en de productie ook
gewoon in Nederland, ook goed voor
de werkgelegenheid hier. En kunnen
wij vanuit hier blijven innoveren op
gebied van duurzaamheid.” En dat
stopt niet bij verwarmen alleen.
“Kijk, overal waar het koud is heb
je verwarmingsmogelijkheden
nodig. Maar het hart van onze
technologie geeft nog zo veel meer
mogelijkheden.” Van Uffelen noemt er
een paar: “Airco’s, auto-airco’s, een
super hybrid.” Maar dan neemt de
Twentse nuchterheid het over. “Maar
eerst maar eens naar de markt en
geld verdienen.” Hij besluit: “De hele
dynamiek van ons werk is soms net
een avonturenboek. Bizarre dingen
maken we mee, ook met wat we voor
elkaar krijgen. Maar een ding is zeker
het verhaal achter ons high-tech
avontuur is gewoon heel gaaf.” En dat
geloven wij graag.
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EEN ZONNIGE TOEKOMST
VOOR WOCOZON
Wocozon is verduurzamer van bestaande sociale huurwoningen.
Ze voorzien inmiddels zo’n vijf procent van alle sociale
huurwoningen in Nederland van zonnepanelen. Dat succesverhaal
begon ruim vier jaar geleden in Overijssel met een investering
en financiering vanuit Energiefonds Overijssel. Hiermee kon
Wocozon opstarten en bewoners van sociale huurwoningen
laten meeprofiteren van zonne-energie. Inmiddels is Wocozon
flink gegroeid en beschikt de organisatie over voldoende
projectfinanciering. Daarmee kan het bedrijf over heel Nederland
gaan uitbreiden en zo een fikse bijdrage leveren aan de
verduurzaming van (woningbouwcorporatie)woningen in heel
Nederland. Een mooie prestatie. Wocozon betaalde dan ook
onlangs haar opstartinvestering aan Energiefonds Overijssel
terug. In dit beeldverhaal ziet u hoe deze financiering verliep.

Energiefonds Overijssel financiert op
5 juni 2015 het eerste project bij Salland
Wonen in Raalte en is daarmee het eerste
provinciale energiefonds dat aan Wocozon financiering verstrekt.

In mei 2016 wordt de 500ste woning
opgeleverd met zonnepanelen bij Salland
Wonen via Wocozon Overijssel SPV. Salland
Directeur Marijke Kool overhandigt tijdens
een officieel persmoment een bos bloemen
aan de bewoners van de 500ste woning.
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In november 2017 wordt mede dankzij
financiering van Energiefonds Overijssel
de 1.000ste woning met zonnepanelen
opgeleverd bij SallandWonen.

In 2016 start Wocozon ook in Friesland,
er liggen op de daken van 6.000 huurwoningen zonnepanelen bij woningcorporatie WoonFriesland. Tijdens de opening
in mei 2017 vierden ze de start van een
aantal hoogbouw projecten.

Eind mei 2016 start woningbouwvereniging
Rentree, een van de samenwerkingspartners van
Wocozon, met de bouw van 44 huurwoningen in
Deventer. Alle woningen worden door Wocozon
voorzien van 8 à 9 zonnepanelen per dak. De
woningen werden eind november/begin december
2016 opgeleverd.

Ondertekening financieringsovereenkomsten Wocozon, BNG Bank en
Meewind op 26 juni 2018.
V.l.n.r. Raymond van Hooft / Wocozon, Johan
Swager/ Meewind, Chantal Putker / BNG Bank
en Roland van der Klauw/ Wocozon.

Op 20 december 2019 heeft Wocozon de opstart
investering van het Energiefonds Overijssel
terugbetaald. Mede-investeerder Meewind blijft
als investeerder betrokken bij Wocozon.

1.400
SOCIALE

WONINGEN

leveren jaarlijks

1.730.000 kWh

21,04 TJ
995
TON

CO2 reductie
Met de komst van drie nieuwe
woningcorporaties passeert Wocozon
in augustus 2018 landelijk de grens van
100.000 corporatiewoningen die ze gaat
voorzien van zonnepanelen.

augustus 2019 Wocozon passeert de grens
van 50 miljoen aan beschikbare projectfinanciering. Nu kan ze substantieel in
omvang gaan groeien en landelijk verder
uitbreiden.

In korte tijd van start up naar een serieuze
scale-up. Wocozon eindigt in april 2019 in de
ABN AMRO Duurzame top 50 en in november
2019 mocht Wocozon zich prijzen met de FD
Gazellen Award voor de top 100 van snelst
groeiende bedrijven van Nederland.

Met de bijdrage uit Energiefonds Overijssel
kon Wocozon een vliegende start maken met
het realiseren van zonnepanelen op ruim 1.400
sociale huurwoningen van woningcorporaties
SallandWonen en Rentree in de provincie
Overijssel. De geplaatste zonnepanelen
produceren jaarlijks ruim 1.730.000 kWh, gelijk
aan 21,04 TJ per jaar. Dit levert een CO2-reductie
op van 995 ton per jaar.

Met het huidige groeitempo van Wocozon
voorziet zij 5% van het totale aantal sociale
huurwoningen in Nederland. Dit resulteert
in 2025 naar verwachting in ca. 120 duizend
woningen met in totaal 1 miljoen zonnepanelen.
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2019 IN SOCIAL MEDIA
Door heel 2019 was Energiefonds
Overijssel via haar social kanalen
online aanwezig. Met als doel brede
aandacht voor door het fonds geïnitieerde activiteiten en aandacht voor
gefinancierde organisaties. Hier ziet
u een greep uit onze social activiteiten door het jaar
heen.

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

Weergaven:
9.103
Nieuwe volgers:
14

Weergaven:
6.386
Profielbezoeken:
13
Nieuwe volgers:
4

Tweets:
11
Weergaven:
15.799
Profielbezoeken: 196
Vermeldingen:
10
Nieuwe volgers:
9

Tweets:
21
Weergaven:
16.682
Profielbezoeken: 340
Vermeldingen:
13
Nieuwe volgers:
8

Tweets:
2
Weergaven:
11.250
Profielbezoeken:
77
Vermeldingen:
1
Nieuwe volgers:
1

Tweets:
5
Weergaven:
15.927
Profielbezoeken:
78
Vermeldingen:
10
Nieuwe volgers:
7
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JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Tweets:
3
Weergaven:
3.773
Profielbezoeken:
32
Vermeldingen:
4
Nieuwe volgers:
4

Tweets:
8
Weergaven:
4.186
Profielbezoeken:
31
Vermeldingen:
3
Nieuwe volgers:
4

Tweets:
5
Weergaven:
5.468
Profielbezoeken:
34
Vermeldingen:
6
Nieuwe volgers:
4

Tweets:
2
Weergaven:
2.700
Profielbezoeken:
14
Vermeldingen:
1
Nieuwe volgers:
5

Tweets:
3
Weergaven:
3.776
Profielbezoeken:
95
Vermeldingen:
5
Nieuwe volgers:
5

Tweets:
6
Weergaven:
6.090
Profielbezoeken:
38
Vermeldingen:
6
Nieuwe volgers:
4
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2019:

HET VERSNELLEN, VERNIEUWEN EN
VERDUURZAMEN VAN DE ENERGIETRANSITIE
Afgelopen jaar lagen bij de adviescommissie van het fonds weer een
flink aantal projecten en ondernemingen voor. Natuurlijk zijn deze allemaal uniek en bijzonder in hun soort, maar het jaar zo overziend tekenen
zich drie trends af die als rode draad door de portefeuille van het fonds
lopen in 2019. Hierbij onze beschouwingen.
Versnellen
Het aandeel zonneprojecten in de
portefeuille van het fonds nam in 2019 een
grote vlucht. Mooi om te zien dat de uitrol
van zonneparken ontstaan vanuit lokaal
initiatief hierin goed vertegenwoordigd
zijn. De zonneparken van de
coöperatieve vereniging Lutten Levert en
Energiecoöperatie Rijssen met Opgewekt
Rijssen werden door ons vorig jaar van
financiering voorzien en rollen hun panelen
nu verder uit. Met de lokale bewoners als
mede-aandeelhouder van de parken. Wij
hopen dat deze trend verder doorzet en de
duurzame energietransitie in Overijssel
nog verder versnelt.

Jean-Pierre Sweerts
Voorzitter
Adviescommissie
Energiefonds Overijssel
26

Vernieuwen
Ondernemingen die bezig zijn met de
ontwikkeling van nieuwe (innovatieve)
technologieën ten behoeve van
energiebesparing of duurzame
energieopwekking hebben altijd de
aandacht van het fonds en onze commissie
gehad. Het fonds keurde in de zomer
van 2019 een financiering goed aan Rc
Panels, een echte vernieuwer in de markt
van verduurzaming van bestaande bouw.
Met hun prefab gevelelementen kunnen
zij woningen in een dag verduurzamen,
vanwege de goede isolerende

eigenschappen van de gevels zelfs richting
‘nul-op-de-meter’. Met een markt die in
2022 naar 50.000 woningrenovaties zal
groeien nog genoeg te doen voor deze
innovator in de sector. In het interview
eerder in dit jaarbericht heeft u hier meer
over kunnen lezen.
Verduurzamen
Alle projecten die wij vorig jaar
zagen werken op hun eigen wijze aan
verduurzaming in de provincie. Het
Energiefonds zelf brak in 2019 door
de grens van 200 miljoen euro aan
gefinancierde projecten heen. Door het
revolverende karakter van het fonds
worden terugbetaalde middelen weer
ingezet voor de doelstelling, waarmee
een verduurzaming van de missie van
het fonds werkelijkheid is geworden. Zo
werken wij ook in de komende jaren met
nieuwe energie verder aan het financieren
van de energietransitie in Overijssel en
dragen we vanuit de adviescommissie
ons steentje bij aan Overijssel als sterke
provincie in verduurzaming. We zien
dan ook uit naar een nieuw jaar en alle
duurzame en energietrends en nieuwe
ondernemingen en projecten die dan ons
pad zullen kruizen.

Portefeuilleoverzicht per 31 december 2019
Naam organisatie

Energiesoort

Participaties

Leningen
Convertible

ABC-KROOS B.V.
Agro Energie Hardenberg B.V.
BeGreen Overijssel B.V.
Bio KKP B.V.
Biogas Netwerk Twente BV
Boeren met Zon B.V.
Broekhuis Koegas B.V
Brouwer Biocentrale B.V
BTG Bioliquids B.V.
Cogas Duurzaam B.V.
Cooll Sustainable Energy Solutions B.V.
Coöperatieve Vereniging 'Lutten Levert' U.A.
Duurzaam Energiebedrijf Enschede
Endona Projecten B.V.
Energiecoöperatie Rijssen U.A.
EPS Zwolle B.V.
Gemeente Almelo
Groengas Kampen B.V.
Groengas Twenterand B.V.
N.V. Deventer Ontwikkelingsmij Sportcomplexen
NTP Energie B.V.
Opgewekt Duurzaamheidsfonds Overijssel B.V.
OrangeGas Overijssel B.V.
PM Investment B.V
Pure Energie Zon - Vroomshoop B.V.
PV Energie Finance Holding B.V.
PV Energie Finance Holding II B.V.
R.K. Woningstichting Ons Huis
Rc Panels B.V. en Rc Panels Holding B.V.
S4 Ancillary Services I B.V
Slim Opgewekt Overijssel B.V.
Solease Overijssel B.V.
St Wetland Wonen Groep
St. Wonen Delden
St. Woonconcept
Stichting DeltaWonen
Stichting Het Groene Fonds voor Verenigingen | Overijssel
Stichting Hogeschool VIAA
Stichting Mijande Wonen
Stichting Viverion
Stichting Welbions
Streekpellets B.V.
Triple Groen Overijssel B.V.
WDP N.V.
Warmtebedrijf Hengelo B.V.
Waterlinzen-IP B.V.
Waterschap Vechtstromen
Wocozon Nederland B.V.
Woningabonnement Overijssel B.V.
Woningcorporatie Salland Wonen
Woningstichting de Woonplaats
Woningstichting Domijn
Woningstichting Openbaar Belang
Woningstichting Rentree
Woningstichting SWZ
Woonbedrijf Ieder1
Woonconcept Energie B.V.
Zonneweide Hessenpoort B.V.

Totaal

Overige
Biomassa
Biomassa
Biomassa
Biomassa
Zon
Biomassa
Biomassa
Biomassa
Biomassa
Energiebesparing
Zon
Zon
Zon
Zon
Zon
Energiebesparing
Biomassa
Biomassa
Energiebesparing
Energiebesparing
Zon
Opslag & Infra
Zon
Zon
Zon
Zon
Energiebesparing
Energiebesparing
Opslag & Infra
Zon
Zon
Energiebesparing
Energiebesparing
Energiebesparing
Energiebesparing
Energiebesparing
Energiebesparing
Energiebesparing
Energiebesparing
Energiebesparing
Biomassa
Zon
Zon
Warmte
Warmte
Biomassa
Zon
Energiebesparing
Energiebesparing
Energiebesparing
Energiebesparing
Energiebesparing
Energiebesparing
Energiebesparing
Energiebesparing
Zon
Zon

Totaal
Junior

Senior

485.000

12.000.000
2.447.220
4.800.000
3.860.000
8.010.000
10.750.000
1.800.000
2.920.000
5.382.000
1.650.000
1.711.104
5.322.149

485.000
2.000.000
246.001
4.039.580
1.543.750
370.663
921.250
3.815.001
987.486
971.666
683.888
1.464.500
1.000.000
2.180.871
1.000.000
3.832.890
225.000
918.377
1.246.706
787.293
1.200.000
2.045.000
1.470.445
2.411.347
1.710.000
8.534.937
1.011.130
7.105.000
1.500.000
5.781.001
62.500
1.984.950
2.370.000
540.000
2.290.000
8.300.000
1.625.000
4.668.422
3.680.000
3.570.000
17.860.000
2.189.734
2.635.695
2.720.002
3.325.000
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12.000.000
2.447.220
4.885.000
3.860.000
8.010.000
10.750.000
1.800.000
2.920.000
5.382.000
1.650.000
1.711.104
5.322.149

165.878.524

180.047.599

2.000.000
246.001
1.200.000

2.839.580
1.543.750
370.663
921.250
2.315.000

1.500.001
987.486

971.666
683.888

275.000
188.262
771.431
1.011.130

1.464.500
1.000.000
2.180.871
1.000.000
3.832.890
225.000
918.377
1.246.706
787.293
1.200.000
2.045.000
1.195.445
2.223.085
1.710.000
7.763.506
7.105.000

1.500.000
2.600.001
62.500
169.600

3.181.000
1.815.350
2.370.000
540.000
2.290.000
8.300.000
1.625.000
4.668.422
3.680.000
3.570.000
17.860.000
2.036.000
2.635.695
2.720.002
3.075.000

153.734

250.000
41

10.000

75.000

9.635.187

758.888

3.775.000

27

Heeft uw duurzame of
energiebesparende idee
een financiële injectie nodig?
Wij zijn altijd op zoek naar geschikte
ondernemingen en projecten die we met een
financiering verder kunnen brengen. Op onze
vernieuwde website vindt u per werkgebied
en sector precies waar wij actief zijn en hoe
we u verder kunnen brengen met uw project.
Daarnaast zijn we regelmatig te vinden op
evenementen en bijeenkomsten in Overijssel.
Heeft u een goed plan voor energiebesparing
dan wel het opwekken van duurzame energie?
Of bent u bezig met de ontwikkeling van een
nieuwe (innovatieve) technologie op dit gebied?
En heeft u een financieringsvraag? Wij kijken
graag met u mee en helpen u verder.
Ontmoet ons team hier of zoek ons op via onze
agenda.

Energie
Fonds
Overijssel

