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Het fonds 

• We werken samen aan nieuwe energieopwekking, energiebesparing, 

werkgelegenheid en innovatie. 

 

• Energiefonds Overijssel is geen subsidieloket, maar wel een 

financieringspartner. 

 

• Ga naar www.energiefondsoverijssel.nl voor alle informatie en een 

intake. 

 

http://www.energiefondsoverijssel.nl/
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Over Energiefonds Overijssel  

• Droom & visie: waarom een fonds? 

 

• Energiefonds Overijssel: participaties, leningen en garanties 

 

• Klanten: advies en aanvraag financiële bijdrage  

 

 



Over Energiefonds Overijssel  

  

• € 100 miljoen in sociale  huurwoningen : energie besparen en energie 

opwekken 

•  € 125 miljoen in projecten van bedrijven en stichtingen: energie 

besparen en energie opwekken 

•  € 25 miljoen in technologische innovatie om nieuwe energie op te 

wekken en energie te besparen 

 

• Energiefonds Overijssel verstrekt € 50 miljoen equity en 200 miljoen 

leningen, geen subsidies. 

 



Rendement Energiefonds Overijssel  

• Beperkt financieel rendement voor de provincie Overijssel 

• Waarbij de waarde van het fonds in stand blijft 

 

• Gewenst sociaal rendement in de provincie Overijssel 

• Per jaar 4.500 - 14.000 terajoule productie van hernieuwbare  energie 

en besparen van fossiele energie. 

• Renovatie van 6.500 sociale huurwoningen (energieproductie en 

energiebesparing). 

•  1000 mensjaren werk. 

•  150 tot 300 structurele banen gecreëerd. 

 



Voorwaarden kredieten voor bedrijven 

• Energieproductie: zon, geothermie, biomassa energie (NB: geen wind).  

•  Looptijd lening tussen 3 en 15 jaar.  

•  Renovatie maatschappelijk vastgoed en aanpassen 

productieprocessen.  

•  Minimale lening 1 miljoen euro  

•  Zonder financiering uit fonds geen financiering door main stream bank.  

•  Maximale lening uit Energiefonds Overijssel:    

• 40% maximaal van de in aanmerking komende kosten bij 

verduurzamingsprojecten 

• Bij duurzame energieopwerking van 60 tot 75% afhankelijk van het 

soort technologie. (zon en warmte 75%, biomassa en geothermie 60%) 

• Algemene Europese staatssteunregels 
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Voorwaarden investeringen in bedrijven 

• Bedrijf gevestigd in Provincie Overijssel.  

• Energiebesparing en energie productie in ieder geval bij aanvang in 

provincie Overijssel.  

• 50% matching equity door co-financier.  

• Equity: € 100.000 tot € 1.500.000 per jaar per bedrijf.  

• Bewezen noodzaak deelname door Energiefonds Overijssel 

 

• Uitgezonderd: 

• Bedrijven in problemen 
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