LEI-F
Lokale Energie-Initiatieven
Faciliteit

VAN PLAN
NAAR DUURZAAM
ENERGIEPROJECT

Heeft jouw lokale energie-initiatief een mooi plan liggen voor
een zonneweide, of een idee voor een ander hernieuwbaar
energieproject? Fantastisch! Initiatieven zoals die van jou leveren
een onmisbare bijdrage aan de energietransitie. Naast dat ze
natuurlijk zorgen voor een steeds groter deel van de opwek van
duurzame energie in ons land en onze provincie, zorgt het lokale
karakter ook voor draagvlak bij mensen voor de energietransitie.
Bovendien geven ze vorm aan onze ambitie om minimaal 50%
van de duurzame energie-opwek in eigendom te laten zijn van de
lokale gemeenschap.

Maar, dan moeten de plannen uiteindelijk wel leiden tot een daadwerkelijk
energieproject. En dat laatste blijkt niet altijd even gemakkelijk: vaak ontbreekt
het bij lokale energie-initiatieven aan de financiële middelen om het risico van
de ontwikkeling van het project te kunnen dragen én is ook de toegang tot de
juiste expertise een uitdaging. Voor deze lokale initiatieven is er de LEI-F: een
lening om de kosten die in de ontwikkelperiode gemaakt worden te kunnen
financieren. Lokale initiatieven kunnen deze lening ook gebruiken om kennis en
kunde van een pool aan experts op het gebied van lokale energie in te huren.
Mislukt het project onverhoopt? Dan ligt het financiële risico van het geleende
bedrag niet bij het energie-initiatief zelf.

Nieuwe Energie Overijssel
Zowel de financiering vanuit LEI-F als de ondersteuning in de ontwikkelfase
wordt georganiseerd vanuit de alliantie Nieuwe Energie Overijssel
(NEO). Binnen deze alliantie werken verschillende partners samen om de
energietransitie in Overijssel te versnellen. Initiatieven die aan de slag willen
met LEI-F worden onder meer ondersteund met kennis en netwerkvorming.
Natuur en Milieu Overijssel (NMO), de provincie Overijssel en Energiefonds
Overijssel (EFO) trekken samen op in de uitvoering van de LEI-F. NMO is
verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning, en EFO is de financier.
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Voor wie is LEI-F bedoeld?
Voor lokale energie-initiatieven die een project willen ontwikkelen. Daarbij is
het van belang dat het initiatief:
• Zorgt voor een toename van duurzame energie;
• Een initiatiefnemer heeft binding met de lokale gemeenschap;
• Hun duurzame ambities breed uitdraagt;
• Lokale bewoners, organisaties of bedrijven actief betrekt;
• Toegankelijk is voor iedereen die wil deelnemen;
• Klanten en leden laat meeprofiteren van de opbrengsten uit hun projecten;
• Een samenwerkingsverband en bestuur heeft van tenminste twee personen.

Welke inhoudelijke en financiële ondersteuning bieden
NMO en EFO?
• Toegang tot een financiering (lening) door LEI-F via Energiefonds Overijssel
(EFO);
• Ondersteuning bij de aanvraag van de financiering.
• Hulp bij het vinden van de juiste expertise om het project verder te brengen.

Hoe werkt LEI-F?

Om het financiële risico bij het lokale energie-initiatief weg te nemen wordt er een zogenaamde
Ontwikkel B.V. opgericht. Afhankelijk van of er ook een commerciële ontwikkelaar bij het project
betrokken is, bestaat die Ontwikkel B.V. uit de volgende partijen: het lokale energie-initiatief en
Energiefonds Overijssel óf het lokale energie-initiatief, Energiefonds Overijssel en de commerciële
ontwikkelaar.
Energiefonds Overijssel leent aan de B.V. het bedrag voor de ontwikkelkosten. Ook het lokale
initiatief en een eventuele ontwikkelaar kunnen een bedrag aan de B.V. lenen.
De samenstelling van de B.V. en welke partijen geld lenen aan de B.V. bepalen samen de precieze
vormgeving van LEI-F. In de infographic op de volgende pagina hebben we een drietal voorbeelden
hiervan voor je uitgewerkt.
Let wel: elk lokaal energie-initiatief en elk energieproject is anders. Dat maakt de financiering en
ondersteuning vanuit LEI-F maatwerk. Meer weten over LEI-F voor jouw specifieke project? Neem
contact met ons op!

Wat wordt er met LEI-F gefinancierd?
LEI-F zorgt voor de financiering van de ontwikkelkosten van duurzame
energieopwekprojecten zoals zon-, biomassa-, waterkracht- en kleinschalige
windprojecten. Grootschalige windprojecten (>25 m) zijn hiervan vooralsnog
uitgesloten. Bij ontwikkelkosten kun je onder andere denken aan:
• Onderzoekskosten (voor bijvoorbeeld flora- en faunaonderzoek);
• Kosten voor bijeenkomsten met omwonenden;
• Leges van gemeenten;
• Advieskosten.
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CO
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Lokaal Energie-Initiatief

Commerciële Ontwikkelaar

Hoe vraag je LEI-F aan?

Ga ook van plan naar uitvoering!
Met LEI-F helpen wij jou om je energieproject een vliegende start te geven. Wil jij
weten of jouw plan in aanmerking komt voor LEI-F? Neem contact met ons op via
leif@natuurenmilieuoverijssel.nl of (038) 425 09 66.
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Lokaal energie-initiatief neemt contact op met NMO via leif@natuurenmilieuoverijssel.nl;
Het initiatief heeft een intakegesprek;
Het initiatief wordt -indien gewenst- aan een externe deskundige uit de expertpool gekoppeld;
Initiatief doet aanvraag voor LEI-F. NMO helpt bij het aanvragen;
Is de aanvraag compleet? Dan wordt deze ingediend bij EFO;
EFO beslist binnen korte tijd of de ontwikkelfinanciering wordt toegekend;
Na een positieve besluitvorming wordt de bijbehorende documentatie opgemaakt.
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