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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. 

Voor wie is LEI-F bedoeld? 
Lokale energie-initiatieven zijn initiatieven die zorgen voor 
een toename van duurzame energie, lokaal geworteld zijn 
en de omgeving laten meeprofiteren van opbrengsten van 
hun projecten. 

Wat wordt er met LEI-F gefinancierd?
LEI-F voorziet in de financiering van de ontwikkelkosten 
van een lokaal energieproject. Denk bijvoorbeeld aan 
gemeentelijke leges of de inhuur van expertise. Ben je 
benieuwd of de ontwikkelkosten van jouw project in 
aanmerking komen voor financiering vanuit LEI-F? We 
denken heel graag met je mee.

Welke ondersteuning bieden NMO en 
EFO?
• Een ontwikkelfinanciering van Energiefonds Overijssel 

(EFO);
• Ondersteuning bij de aanvraag van de lening;
• Hulp bij het vinden van de juiste expertise.

Hoe werkt LEI-F?
De ontwikkelfase, waarin je van plan richting uitvoering 
van een project werkt, is een risicovolle fase. Je maakt 
namelijk al kosten, maar het is nog niet zeker of het project 
daadwerkelijk van de grond gaat komen. Lokale energie-
initiatieven hebben vaak niet het geld om deze kosten te 
dragen en voor hen is het risico dat het project niet slaagt 
te groot. Ze kunnen immers hun investering kwijtraken als 
het project onverhoopt niet doorgaat. Hiervoor is de LEI-F 
in het leven geroepen.

De financiering vanuit LEI-F en de samenwerking tussen 
het lokale energie-initiatief en Energiefonds Overijssel ziet 
er als volgt uit: 

Besloten Vennootschap (B.V.)
Om ervoor te zorgen dat jouw energie-initiatief niet 
aansprakelijk gehouden wordt voor het terugbetalen van 
de lening als het project onverhoopt niet gerealiseerd 
kan worden, richt je samen met EFO een Besloten 
Vennootschap op. Dit is de zogenaamde Ontwikkel B.V.

Uiteindelijk moeten de plannen dan wel leiden tot een 
daadwerkelijk energieproject. En dat 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 
en is ook de toegang tot juiste expertise een uitdaging. 
Voor deze lokale initiatieven is er LEI-F: een lening om 
de kosten die in de ontwikkelperiode gemaakt worden 
te kunnen financieren. Lokale initiatieven kunnen deze 
lening onder meer gebruiken om kennis en kunde van 
een pool aan experts op het gebied van lokale energie in 
te huren. De LEI-F wordt door Energiefonds Overijssel 
(EFO) gefinancierd, Natuur en Milieu Overijssel (NMO) 
ondersteunt de initiatieven inhoudelijk. 

Waar moet je als energie-initiatief aan voldoen om in 
aanmerking te komen voor ontwikkelfinanciering vanuit 
LEI-F? Hoe steekt de ontwikkelfinanciering in elkaar? 
En waaraan worden aanvragen getoetst? En hoe ziet de 
ondersteuning van NMO en EFO eruit? In deze infofolder 
gaan we dieper in op deze vragen.
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Aandeelhouders in B.V.
Deze zogenaamde Ontwikkel B.V. kent twee aandeelhouders: het lokale 
energie-initiatief en Energiefonds Overijssel. Het lokale energie-initiatief 
krijgt de meerderheid van de aandelen in de B.V., Energiefonds Overijssel de 
minderheid.  
Belangrijke beslissingen nemen de aandeelhouders altijd unaniem. Mogelijk 
is er ook nog een commerciële ontwikkelaar bij jullie project betrokken, deze 
kan dan deelnemen als derde aandeelhouder in de B.V. Hoeveel aandelen 
een eventuele commerciële ontwikkelaar heeft in de B.V., hangt af van welke 
afspraken jullie samen maken.

Converteerbare lening
Energiefonds Overijssel verstrekt een converteerbare lening aan de Ontwikkel 
B.V. Dat wil zeggen: een lening die later omgezet kan worden naar aandelen in 
het energieproject. 

Maximale en minimale ontwikkelfinanciering
De ontwikkelfinanciering die EFO aan de Ontwikkel B.V. leent is minimaal 
€20.000 en maximaal €200.000. Als jouw initiatief in de afgelopen drie jaar 
al overheidssubsidies heeft ontvangen, dan gaat het totaalbedrag van die 
subsidies af van het maximale hoogte van de LEI-F lening. Als je als initiatief 
minimaal 10% van de ontwikkelkosten inbrengt, dan hebben eerdere subsidies 
geen invloed op de hoogte van het zelf te lenen bedrag. Dit geldt ook als die 
10% (deels) ingebracht wordt door een commerciële ontwikkelaar. 

Financieel risico 
De Ontwikkel B.V. leent de ontwikkelfinanciering van EFO (en mogelijk ook 
een deel via het initiatief zelf of via een commerciële ontwikkelaar). Mocht het 
project onverhoopt niet slagen, dan ligt het financiële risico bij de verstrekkers 
van de lening. Dit betekent dus dat het energie-initiatief geen financieel risico 
loopt, los van het zelf ingebrachte geld. 

Wie er in de Ontwikkel B.V. zitten en welke partijen geld lenen aan de B.V. bepalen hoe de lening van 
LEI-F er precies uitziet. 

In de infographic op de volgende pagina hebben we een drietal voorbeelden
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.

Rente
De rente van de lening bedraagt 4% per jaar. Deze rente is ‘op te rollen’. Dat wil zeggen: de rente 
hoeft pas betaald te worden aan het einde van de ontwikkelperiode. 

Risicovergoeding
Om het risico van mislukte projecten te kunnen dragen, kent de LEI-F een eenmalige 
risicovergoeding wanneer het project wél slaagt. Deze vergoeding bedraagt 20% van de geleende 
ontwikkelfinanciering. Is het project een succes? Dan betaalt de Ontwikkel B.V. de lening aan 
de leningverstrekkers terug, inclusief de rente over de afgelopen periode en de eenmalige 
risicovergoeding. Dit kan door geld, of in de vorm van aandelen in het project te geven.
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Toetsing van de ontwikkelfinancieringsaanvraag
Als lokaal energie-initiatief in de ontwikkelfase kom je wellicht in aanmerking voor de 
ontwikkelfinanciering. Natuur en Milieu Overijssel ondersteunt je bij de aanvraag. Heb je de 
aanvraag ingediend, dan wordt deze getoetst door Energiefonds Overijssel: hoe kansrijk is het 
project? Hierbij kijkt het fonds met name naar de volgende onderdelen:

• Lokaal draagvlak
Hoe meer draagvlak er is voor (de locatie van) het energieproject, des te groter de kans dat het ook 
daadwerkelijk gerealiseerd zal gaan worden. Dit is dus een belangrijk toetsingsonderdeel van de 
aanvraag. EFO wil weten hoe de afstemming met de omwonenden verloopt en hoe zij tegenover 
het project staan. Om dit te beoordelen, ontvangt EFO graag verslagen van gesprekken met 
omwonenden en bewonersbijeenkomsten.

• Betrokken partijen
Een project heeft een grotere kans van slagen, wanneer er betrouwbare partijen bij betrokken 
zijn. Daarom beoordeelt EFO of de betrokken partijen geschikt zijn voor de uitvoering van de 
activiteiten. EFO ontvangt graag een overzicht van de betrokken partijen.

• Capaciteit van bestuurders
De bestuurders die vanuit het initiatief in de Ontwikkel B.V. plaatsnemen worden beoordeeld 
op hun geschiktheid. Hiervoor dient een overzicht van de bestuurders, inclusief hun C.V., te 
worden aangeleverd bij EFO. Uiteraard maakt EFO ook graag persoonlijk kennis met de betrokken 
bestuurders of initiatiefnemers. 

• Legesverordening van de gemeente
Voor een energieproject heb je onder andere een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. 
Voor het in behandeling nemen van zo’n omgevingsvergunning -en andere diensten ten behoeve van 
het energieproject- brengt de gemeente kosten in rekening: zogenaamde leges. De voorwaarden en 
de kosten van deze leges zijn vastgelegd in een ‘legesverordening’.  

Deze verordening verschilt per gemeente. EFO beoordeelt de invloed van de legesverordening op 
het risico van het energieproject. Hiervoor ontvangt EFO graag de ruimtelijke kaders en verslagen 
van de gesprekken met de gemeente. 

• Afstemming met de gemeente
Een goede afstemming met de gemeente is van cruciaal belang om een omgevingsvergunning 
te krijgen voor het project. EFO toetst of er geen voorziene belemmeringen zijn voor de 
omgevingsvergunning. Hiervoor moet het initiatief de ruimtelijke kaders en verslagen van de 
gesprekken met de gemeente toevoegen aan de aanvraag.

• Aansluitmogelijkheden op het net
Veel energieprojecten leveren de opgewekte energie terug aan het elektriciteitsnet. In sommige 
gevallen is het energie-aanbod groter dan de lokaal beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet. 
Projecten komen hierdoor soms stil te liggen, of worden in zijn geheel niet afgerond. 
Voldoende inzicht in mogelijke aansluiting van het nog te ontwikkelen energieproject op het 
elektriciteitsnet vormt daarom een belangrijk element in de beoordeling. Daarom ontvangt 
EFO graag de transportindicatie of de correspondentie met de netbeheerder, waaruit blijkt dat 
aansluiting mogelijk is.

• Businesscase
Een goed energieproject moet rendabel zijn. Dit is uiteraard van groot belang voor het initiatief, 
maar ook voor de terugbetaling van de ontwikkelfinanciering. Een energieproject kan daarom niet 
zonder een sterke (winstgevende) businesscase. Ter beoordeling van de financiële risico’s ontvangt 
EFO graag de voorlopige businesscase. Bij voorkeur is deze opgesteld in het format van EFO. 

• Investeringsomvang
Alleen projecten met een financieringsbehoefte van minimaal €20.000 en maximaal €200.000 
komen in aanmerking voor de ontwikkelfinanciering. Gemiddeld genomen bedragen de 
ontwikkelkosten 5-10% van de totale investering voor het project.
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Hoe vraag je LEI-F aan?
• 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;

Pilotfase
De LEI-F is een pilot van een jaar. In deze pilot is 
ontwikkelfinanciering voor zon-, waterkracht-, biomassa-, 
kleinschalige wind en andere duurzame opwekprojecten 
opgenomen; grootschalige windprojecten (>25 m) zijn hier 
(vooralsnog) geen onderdeel van. De pilot loopt tot mei 2021. 
Blijkt LEI-F een groot succes? Dan wordt gekeken naar een 
vervolg. Tot mei is er in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. 
Hiervoor geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt! 

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.

Ga ook van plan naar uitvoering!



Colofon
Zwolle, december 2020

LEI-F - van plan naar energieproject  
is een gezamenlijke uitgave van:
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