
Energiefonds Overijssel

input activiteiten
 y Opgericht in november 

2012.

 y Beheer door Start Green 
Venture Capital.

 y Leningen, participaties en 
garanties, aanpassingen 
binnen instrumentarium 
om beter aan te sluiten 
op markt en om doelen te 
realiseren.

 y Fondsomvang € 200 mln.

 y Extra investeringsruimte van 
€ 80 mln. en € 50 mln.

output
Aanvragen 
561 aanvragen waarvan circa een 
derde gehonoreerd. 

Verstrekte financiering

 yT/m 2021 € 278,3 mln. geïnves-
teerd. Dit tempo van financieren 
is lager dan bij de start verwacht 
(€ 250 mln. in 2017).   

 yDe portefeuilleverdeling is iets 
anders dan vooraf verwacht wat 
invloed heeft op het maatschap-
pelijk rendement van het fonds: 
er zijn meer projecten gefinan-
cierd die (in vergelijking met bv. 
houtgestookte biomassaprojec-
ten) een relatief lager maat-
schappelijk rendement hebben 
zoals zon, verduurzaming 
vastgoed en monovergisting. 

Realisatie projecten 
Bv. met de € 80 mln. uitgeleend 
aan woningcorporaties zijn 
energiemaatregelen bij 10.895 
woningen genomen.

outcome
Fondsdoelen - financieel

Cofinanciering 
 y De initiële verwachting was dat het Energiefonds 15-25% van een 

project zou financieren (later bijgesteld naar 20-60%). In praktijk 
financiert het Energiefonds 60%.

 y De in 2011 verwachte totale investeringsomvang is daardoor niet 
gehaald.  

Revolverendheid 
 y Vermogensbehoud is in 2022 gesteld op minimaal 90% (2013 t/m 

2027, ambitie 100%), voorheen werd met een rendement gerekend 
op 100% vermogensbehoud. 

 y Het cumulatieve resultaat van het Energiefonds t/m 2021 was € 14,3 
mln. negatief. Het fonds heeft daarmee een vermogensbehoud van 
93%.  

Fondsdoelen - maatschappelijk

 y Het fonds wordt primair aangestuurd op energie (verhogen aandeel 
hernieuwbaar binnen provincie) en secundair op werkgelegenheid. 
Overige verwachte effecten: innovatiekracht en verduurzamen eco-
nomie (vergroten energiezekerheid, vestigingsklimaat, concurrentie- 
en exportpositie en lastenbeheersing).

 y Energie 

• Doel van 32-96 TJ/jr/mln wordt niet behaald (in 2021 23,7 TJ/jr/
mln). 

• Doel van 3,0 tot 9,1 PJ per jaar (voor verlaging fondsomvang 4,0 
tot 12 PJ) wordt sinds 2018 behaald. 

 y Werkgelegenheid

• Doel is werkgelegenheidseffect tussen de 150 en 375 structurele 
arbeidsplaatsen. Doel sinds 2019 gehaald: in 2021 175 structurele 
arbeidsplaatsen en 1.861 tijdelijke.  

impact
Ambities provincie energie

De ambitie van de provincie is 20% 
hernieuwbare energie (20 PJ) in 
2023. Uit een tussenevaluatie uit 
2020 blijkt dat die ambitie niet zou 
worden gehaald.   

Bijdrage Energiefonds aan 
ambitie

Er wordt verwacht dat het Energie- 
fonds 3 tot 9 PJ = 15-45% (voor 
verlaging fondsomvang: 20-60%) 
bijdraagt aan de ambitie. De 
bijdrage van het Energiefonds is 
in 2023 naar verwachting 5,6 PJ = 
28%. Dit valt binnen de beoogde 
bandbreedte.
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