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Ondersteunen van organisaties met duurzame energieambities in de provincie Utrecht.



Financieren van bedrijven en instellingen met 
duurzame energieambities in de provincie Utrecht.

Het Energiefonds Utrecht (EFU) is een stichting met een maatschappelijke grondslag die 

zelfstandig en onafhankelijk opereert. Een kleine, transparante organisatie met korte en 

heldere lijnen om voor uw project tot een passende financiering te komen. Geen 

winstoogmerk, maar wel een duurzaam resultaat voor initiatiefnemers voor de provincie. 
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Ondersteunen van organisaties met duurzame 
energieambities in de provincie Utrecht.

Ondersteunen …

… van organisaties …

… met duurzame energieambities …

… in de provincie Utrecht.
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• Wij adviseren en begeleiden door middel van kennis, netwerk 

en indien nodig financieringen,

• bedrijven en instellingen met een KvK-nummer,

• bij initiatieven met aantoonbare en rendabele business case,

• mét een substantiële bijdrage aan de energietransitie,

• in de Provincie Utrecht.
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In de Gemeente Utrecht

53 projecten gefinancierd 51 projecten gefinancierd

5,5 miljoen gefinancierd

4.774 ton CO2/jr. bespaard 

In de Provincie Utrecht

Wat hebben we tot op heden bereikt?

7,4 miljoen gefinancierd

7.357 ton CO2/jr bespaard 

28,9 miljoen geïnvesteerd 15,1 miljoen geïnvesteerd
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Standaard financieringen

• Tot € 50.000

• Maximaal 75% van de investering

• Looptijd tussen 1 en 10 jaar

• Scherpe voorwaarden:

• Relatief lage rente 1,5%-2,0%

• Géén zekerheden

• Snelle beoordeling en uitboeking

Maatwerk financieringen

• Vanaf € 50.000 tot € ……..

• Streven naar 50% betrokkenheid

• Looptijd tussen 1 en 15 jaar

• Marktconforme voorwaarden:

• Rente o.b.v. risico

• Maximale zekerheden

• Beoordeling van initiatiefnemer en concept

Hoe financieren?
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Standaard financiering < € 50.000 Maatwerk financieringen

Energiezuinige apparatuur, zoals bijvoorbeeld 

• LED verlichting (bijv. veldverlichting 

sportverenigingen),

• productie installaties (bijv. warmteopslag bij 

een brouwerij)

• bedrijfsmiddelen (bijv. vaatwasser in horeca),

• klimaatsystemen (bijv. warmteterugwinning)

• en natuurlijk de PV(T) panelen.

Bedrijfsfinanciering

• Haalbare duurzame energie businessconcepten, welke (nog) niet 

door de markt gefinancierd kunnen worden,

• Géén werkkapitaal, maar wel verkochte voorraad, getekende 

contracten, overeengekomen onderhanden werk.

Projectfinanciering, zoals bijvoorbeeld

• aankoop o.g. waarbij verduurzaming naar een hoger dan vereiste 

EPC norm, leidt tot een ontoereikende bancaire financiering of

• aanvullend achtergesteld vermogen voor een initiatiefnemer om 

aan de bancaire eisen te kunnen voldoen.

Wat financieren?
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Rekenvoorbeeld Energielening

Investeringsbegroting

Bruto investering 75.000€                                                             121%

B.t.w. (verrekenbaar) 13.017€                                                             21%

Netto investering 61.983€                                                             100%

Financieringsbegroting

Subsidies e.d. 10.000€                                                             16%

Maximale EFU fin. (ad. 75%) 38.988€                                                             63%

Minimale eigen inbreng 12.996€                                                             21%

Resultaat op begroting -€                                                                   100%

Energielening
Situatieschets

• Pand initiatiefnemer voorzien van panelen

• Totale investering begroot op € 75.000,-

• Panelen ad. € 60.000,-

• Installatie ad. € 15.000,-

• Btw is verrekenbaar

• Gemeente verstrekt een subsidie van € 10.000,-

• Initiatiefnemer heeft € 15.000 te besteden
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Rekenvoorbeeld Energielening

Investeringsbegroting Hoofdsom 38.988€                            

Bruto investering 75.000€                            121% Looptijd (in jaren) 5 jaar

B.t.w. (verrekenbaar) 13.017€                            21% Aflossing (in %) 20%

Netto investering 61.983€                            100% Aflossing (in €) 7.797,52€                        

Financieringsbegroting Rente (in %) 1,70%

Subsidies e.d. 10.000€                            16% Rente over jaar 1 (in €) 662,79€                            

Maximale EFU fin. (ad. 75%) 38.988€                            63%

Minimale eigen inbreng 12.996€                            21% Jaarlast over jaar 1 (in €) 8.460,31€                        

Resultaat op begroting -€                                   100%

Energielening Leninglasten



• VvE Energiebespaarlening van SVn géén optie vanwege regelgeving

• Betreft een kleine VvE met minder dan 10 individuele eigenaren (6)

• Investering van € 37k met een financieringskosten van € 5k/10 jaar 

• € 9k eigen inbreng (kostprijs van € 0,40 p.m. ad. 0,05%)

• € 28k financiering (kostprijs van € 42,- p.m. ad. 1,8%)

• Opbrengst ruime € 7.000,- over de komende tien jaar 

• Opbrengst ruim € 55k voor resterende 15 jaar na aflossing onder garantie!

€ 7.000,-/10 jaar winst!

18 ton CO2/jaar bespaard

€ 28.000,- gefinancierd

“Kleine” VvE: Rendement op vermogen
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• 676 panelen ad. 155.000 kWh vs. verbruik van 186.000kWh (83%)

• Ongelijkheid leidt tot 15% verbruik en 85% terug levering

• CO2 reductie ad. 70 ton/jaar ≈ energieverbruik 55 huishoudens

• Investering € 130k met financieringskosten van ≈ € 30k/10 jr.

• € 40k eigen geld + € 40k familie lening

• € 50k EFU lening ad. 1,8%

• Terugverdientijd 11 jr. en cumulatieve kasstroom € 280k/25 jr.

€ 150k in 25 jaar verdiend

70 ton CO2/jaar

€ 50.000,- gefinancierd

Koelbedrijf wordt energie producent 
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Rekenvoorbeeld Maatwerkfinanciering

Investeringsbegroting

Bruto investering 275.000€                                                          121%

B.t.w. (verrekenbaar) 47.727€                                                             21%

Netto investering 227.273€                                                          100%

Financieringsbegroting

Subsidies e.d. -€                                                                   0%

Maximale EFU fin. (ad. 50%) 113.636€                                                          50%

Minimale eigen inbreng 113.636€                                                          50%

Resultaat op begroting -€                                                                   100%

Maatwerkfinanciering
Situatieschets

• Pand initiatiefnemer voorzien van panelen

• Totale investering begroot op € 275.000,-

• Panelen ad. € 175.000,-

• Dak verzwaring ad. € 50.000,-

• Installatie ad. € 50.000,-

• Btw is verrekenbaar

• Initiatiefnemer heeft € 125.000 te besteden
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Rekenvoorbeeld Energielening

Investeringsbegroting Hoofdsom 113.636€                          

Bruto investering 275.000€                          121% Looptijd (in jaren) 10 jaar

B.t.w. (verrekenbaar) 47.727€                            21% Aflossing (in %) 10%

Netto investering 227.273€                          100% Aflossing (in €) 11.363,64€                      

Financieringsbegroting Rente (in %) 3,50%

Subsidies e.d. -€                                   0% Rente over jaar 1 (in €) 3.977,27€                        

Maximale EFU fin. (ad. 50%) 113.636€                          50%

Minimale eigen inbreng 113.636€                          50% Jaarlast over jaar 1 (in €) 15.340,91€                      

Resultaat op begroting -€                                   100%

Maatwerkfinanciering Leninglasten



• Installatie, exploitatie van 10 zonnesystemen op 10 bedrijfsdaken van 10 

ondernemingen op 1 terrein.

• Totale vermogen van 1,95 MWp met een jaarlijkse productie van 1.640 MWh

• CO2-reductie van 638.744 ton per jaar

• Totale investering van € 1.539k

• Eigen inbreng van € 154k

• EFU senior kapitaal € 1.385k

• https://econnetic.nl/case/zon-op-bedrijventerrein-veenendaal/

10% IRR voor deelnemers

639k ton CO2/jr. bespaard

€ 1.385.000,- gefinancierd

Collectieve zoninstallaties bedrijventerrein
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Investerings- en financieringsbegroting bebouwde omgeving, zonder verduurzaming
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Projectfinanciering, zoals verduurzaming o.g.



Aankoop o.g. 50€       42% Bancaire financiering 65€         54%

(Ver)bouwing 40€       33% Totaal bank 65€         54%

Onvoorzien 10€       8%

Subtotaal 100€    83%

Eigen vermogen 35€         29%

Verduurzaming 20€      17% Verduurzaming 20€         17%

Totaal eigen vermogen 55€         46%

Totaal 120€    100% Totaal 120€       100%

Investeringsbegroting Financieringsbegroting
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Investerings- en financieringsbegroting bebouwde omgeving, inclusief verduurzaming

Projectfinanciering, zoals verduurzaming o.g.



Aankoop o.g. 50€       42% Bancaire financiering 65€         54%

(Ver)bouwing 40€       33% Totaal bank 65€         54%

Onvoorzien 10€       8%

Subtotaal 100€    83%

Eigen vermogen 35€         29%

Verduurzaming 20€      17% Energiefonds Utrecht 20€         17%

Totaal ingebracht vermogen 55€         46%

Totaal 120€    100% Totaal 120€       100%

Investeringsbegroting Financieringsbegroting
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Investerings- en financieringsbegroting bebouwde omgeving, inclusief verduurzaming

Projectfinanciering, zoals verduurzaming o.g.


