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Ambities duurzame energie 

 

 

Europa:  20% duurzame energie in 2020 

Nederland: 16% duurzame energie in 2020 

Fryslân: 16% duurzame energie in 2020 



Het verbruik van Fryslân 

Bron: KNN, Rapport Duorsume enerzjy yn Fryslân, 2010 

Totaalverbruik 62 PJ 

Groei wordt verdisconteerd met besparing 

 

Doelstelling 16% hernieuwbaar  in 2020 = > 9,9 PJ  

duurzame energie 
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Beleidskader en 

Uitvoeringsprogramma 
 Beleidsvisie Economie (vastgesteld 2012) 

 Duurzame energie speerpunt 

 

 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 

2014-2020 (vastgesteld in PS oktober 2013, 

financiering geregeld t/m 2015) 

 Doelstellingen t.a.v. Wind, Zon, Biogas,……. 

 



Middelenmatrix D.E. provincie 

stimuleren 

• aanjager 
duurzame 
mobiliteit 

• aanjager 
zon-PV 

•  aanjager 
Landb & 
Energie 

•  rol Energy 
Valley 

• GroenGas.nl 

makelen 

schakelen 

• Mini-
symposia 
Fryslan jout 
Enerzjy  

•  
ondersteuni
ng congres-
sen 

•  rol Energy 
Valley 

subsidieren 

• Fryslân 
Fernijt  

 

• NIOF 
(SNN) 

financieren 

• DOE fonds 

 

• Duurzaam
heids-
lening  (in 
ontwikkeling
) 

• FSFE  

uitvoering: 

produceren 

• -> derden: 
markt  en 
burgers. 



Instrumenten provincie 

Fryslân Fernijt DOE fonds FSFE 



Fryslân Fernijt : 

 Doelstelling: innovatie bevordering 

 Subsidieregeling voor 

ontwikkelingsprojecten in idee- of 

ontwikkelfase 

 FF III (afgesloten): max 2 ton subsidie 

 Budget 4,2 miljoen euro 

 

 



DOEfonds 

 Doelstelling: innovatiebevordering 

 

 Uitvoering door afzonderlijke BV 

 Provincie 100% aandeelhouder 

 Beheer BV door externe partij 

 

 



DOEfonds 

 Financieringsfonds (geen subs!) 
 Deelneming 

 Lening (niet per definitie achtergesteld!) 

 Evt. garantstelling 

 Omvang fonds 8 miljoen 

 Beperkt revolverend  

 (mag leeglopen =>hoger risicoprofiel) 



DOEfonds 

 Minimale financiering € 25.000 

 > €100.000 alleen bij gelijk bedrag 

private financier 

 Max (cumulatieve) financiering 1,5 mln 

 Max 49% aandelen 



DOEfonds status 

 Onderhandelingen over beheer fonds 

(leveren directie) gaande 

 GS-besluit in mrt/apr 

 Inwerkingtreding zomer 2014 

 



FSFE (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy) 

 Doelstelling:  
 Bijdrage aan 16% duurzame energie / 20% 

besparing in 2020 

 Secundair: economische structuurversterking 

 Uitvoering door afzonderlijke BV 

 Provincie 100% aandeelhouder 

 Beheer BV door externe partij 

 

 



FSFE 

 Financieringsfonds (geen subs!) 

 Deelneming 

 Lening (niet per definitie achtergesteld!) 

 Evt. garantstelling 

 Omvang fonds 90 miljoen 

 revolverend  

 (rendementseis 1,33% op fondsniveau) 

 “staatssteun” (bv lagere rente) beperkt 

mogelijk! 

 

 



FSFE 

 Alleen in duurzame energieproductie 

(alle vormen) of energiebesparing 

 Minimale financiering 50.000 

 > 200.000 alleen bij minimaal 33% 

vreemd vermogen van private financier 

 Max (cumulatieve) financiering 15 mln 

 Max 49% bij aandelen 



FSFE status 

 Openbare aanbestedingsprocedure 

voor beheer loopt, 

 

 Besluit fondsbeheerder: juni 2014 

 

 Inwerkingtreding verwacht aug 2014 

 



Vragen/Discussie 

• Mijn 1e zorg is het toekomstperspectief voor de  1e 

generatie mestvergisters?! 

 

• Mijn 2e zorg is hoe de innovatie op gang te houden. 

 

 

 


