
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

DATUM 29-8-2020 

AAN Statencommissie Milieu en Mobiliteit 

VAN Gedeputeerde Van Essen  

DOORKIESNUMMER  

ONDERWERP Voortgang Energiefonds 

Inleiding 

In de cie vergadering van 21-1-2019 is geïnformeerd naar het Energiefonds Utrecht.  

Er is een toezegging gedaan u: “schriftelijk te informeren over de afgeronde projecten.”  

 

Deze informatie wordt in dit memo beschreven. Als peildatum is 30 juni 2020 gehanteerd. Omdat 2018 een 

startjaar was voor het provinciale fonds, is met de toezegde informatie gewacht tot er een overzicht over een 

ruime periode van het fonds gegeven kon worden.  

 

Historie 

In 2013 is de Stichting Energiefonds Utrecht (SETU) opgericht als energiefonds voor de gemeente Utrecht met 

een startvermogen van €5,8 mln. Met de toetreding van provincie Utrecht in 2018 steeg het fondsvermogen naar 

€21 mln. Het doel van  de SETU is de energietransitie in de provincie Utrecht te bevorderen door het aanbieden 

van financieel instrumentarium en aanverwante dienstverlening. Bij de start in 2018 is afgesproken de werking 

van het Fonds na 5 jaar te evalueren.  

 

Intentie en de werking van het Fonds 

Met het energiefonds beoogt SETU initiatiefnemers die willen investeren in energiebesparing en duurzame opwek 

een extra duwtje in de rug te geven door het verstrekken van een lening of garantstelling of door het aangaan van 

een participatie. De instap van het fonds is ruim (kredieten vanaf € 5.000 tot € 1M) en de voorwaarden 

maatschappelijk, erop gericht om projecten mogelijk te maken. Het fonds heeft een revolverend karakter en 

streeft ernaar de beschikbare middelen meervoudig in te zetten. Het fonds heeft een aanjaagfunctie, zowel 

bedoeld voor de groene koplopers die bereid zijn risico’s te nemen, als ook voor de volgers die, overtuigd door 

succesvolle voorbeelden elders, een gebaand pad kiezen. Het fonds wil verder gaan dan het leveren van geldelijk 

vermogen en stelt zich ook op als ontwikkelpartner en kennismakelaar voor ondernemers en aanbieders in de 

energiemarkt. 

 

Stand van zaken  

Als antwoord op de toezegging bedraagt het aantal afgeronde projecten van beide fondsdelen 85. Voor het 

provinciale deel van het fonds bedraagt het aantal afgeronde projecten 59.Onder afgeronde projecten wordt 

verstaan: de investering heeft plaatsgevonden en is in exploitatie. De lening is in beheer bij SETU. Onderstaande 

tabel geeft het overzicht per jaar. 

 

Energiefonds sinds 2018     

  
Aantal afgeronde  

projecten Financiering in € 
CO2-reductie in 

ton per jaar 

Gemeentelijk fonds 26            2.250.771                    1.061  

Provinciaal fonds 59            5.873.518                    5.623  

Eindtotaal 85            8.124.290                    6.684  

Tabel 1. Overzicht afgeronde projecten Energiefonds op 30 juni 2020. 
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De verdeling van de afgeronde projecten van het provinciale deel over de gemeenten in de provincie Utrecht in 

onderstaande tabel weergegeven.  

  

Gemeente Aantal projecten 

Gem. Amersfoort 4 

Gem. Baarn 1 

Gem. Bunnik 3 

Gem. Bunschoten 1 

Gem. De Ronde Venen 2 

Gem. Houten 3 

Gem. Montfoort 3 

Gem. Nieuwegein 4 

Gem. Renswoude 2 

Gem. Rhenen 1 

Gem. Soest 4 

Gem. Stichtse Vecht 4 

Gem. Utrecht 1 

Gem. Utrechtse Heuvelrug 2 

Gem. Veenendaal 9 

Gem. Vijfheerenlanden 4 

Gem. Wijk bij Duurstede 3 

Gem. Woerden 1 

Gem. Zeist 2 

Provinciebreed 5 

Eindtotaal 59 

 

Tabel 2. Aantal gefinancierde projecten door SETU provinciefonds per gemeente 

 

Technologiemix 

Het type projecten waarvoor de financiering is vertrekt is in onderstaande grafiek als % € voor het provinciale deel 

van het fonds weergegeven. In deze onderverdeling naar het type project, blijkt het merendeel van de projecten 

betrekking te hebben op zonne-energie (63%). Hoewel zonnesystemen door banken inmiddels als 'common 

business' geaccepteerd worden, blijft er grote behoefte bestaan aan publieke co-financiering van zonnesystemen 

voor specifieke situaties (o.a. projecten met beperkte schaal en/of projecten in eigendom van 

coöperaties, VvE's, verenigingen etc.).  Daarnaast wordt 24% van de leningen aangevraagd voor 

energiebesparingen op installaties. Onderstaande grafiek geeft een weergave per type project.  

Grafiek 1. Verdeling naar type projecten in % gefinancierde € voor het provinciale fondsdeel 
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Doelbereik 

De uitvoeringsdoelstelling voor de financieringsomvang SETU geeft aan dat er sinds de toetreding van de 

provincie 4 M aan investeringen per jaar over het totale fonds dient te worden gerealiseerd, dat betreft het 

gemeentelijke én het provinciale fondsdeel. In de periode waarin het provinciale fonds is toegevoegd  (2018 en 

2019) is die doelstelling gehaald.  

 

Daarnaast berekent het SETU de CO2 reductie per jaar als verdienste van de investering. Daar is geen 

specifieke doelstelling voor opgenomen. Zelf hanteert SETU voor de CO2-impact een streefwaarde aan van 2 kg 

CO2 per door SETU gefinancierde €. 

 

Risico-analyse 

Ter bepaling van het portefeuille-risico hanteert SETU sinds 2018 een door Harrier accountancy-bedrijfsadvies 

ontwikkelde risico-methodiek. Daarmee kan de hoogte van de te nemen voorzieningen worden vastgesteld op 

basis van waardeveranderingen van de financiële vaste activa. De methodiek sluit aan bij de richtlijnen van de 

Raad voor Jaarverslaggeving en IFRS, maar ook bij de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente 

Utrecht en provincie Utrecht, vastgelegd in de subsidiebeschikkingen. In het jaarverslag 2019 is relatieve risico in 

de portefeuille bepaald op 13,3%. Het dossier Alliantie+ is hier voornamelijk debet aan. 

 

Alliantie+ 

SETU heeft in 2018 2 x € 400k overbruggingsfinanciering verstrekt. In februari 2019 werd definitief duidelijk dat 

Alliantie+ de middelen heeft aangewend voor de dekking van meerkosten. Alliantie+ blijkt niet in staat aan haar 

verplichtingen te voldoen, waarop SETU in december 2019 heeft besloten tot opeising van de lening. Hier is een 

voorziening voor opgenomen. De werkwijze van de kredietverstrekking wordt nog geëvalueerd.  

 

Vervolg 

De vraag of het SETU hiermee een maximale impact heeft vanuit de energietransitie is actueel. In het Jaarplan 

2019 benoemt SETU reeds dat "in de afgelopen jaren is het landschap op het gebied van energie aan sterke 

verandering onderhevig geweest", dat het te maken krijgt met "andersoortige financieringsaanvragen: andere 

technologieën, andere initiatiefnemers en/of andere risicoprofielen" en dat "in het kader van haar positionering 

SETU actief op zoek gaat naar afstemming en samenwerking met andere fondsen en financiers die zich in de 

energiemarkt manifesteren". 

 

Het SETU zoekt voor de korte termijn naar flexibiliteit binnen het bestaande investeringskader. Dit zien we onder 

meer terug in financiering aan een VvE. Verder zijn financieringsaanvragen van energiecoöperaties en een 

innovatieve start-up met een recyclingconcept in behandeling genomen.  

 

Er wordt een voorstel voor een structurele aanpak voor een bredere strategische heroriëntatie voorbereid door 

SETU. Dit zal besproken worden in het bestuurlijk overleg in het najaar van 2020 tussen SETU, Gemeente 

Utrecht en de provincie. Over de resultaten zal ik u informeren. Wanneer dit voorstel leidt tot een 

financieringsvraag voor de provincie, is het aan uw Staten om over dit voorstel te besluiten.   


