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Garantieregeling Energiestudie Energie-intensieve bedrijven 
 

Het bestuur van de stichting Drentse Energie Organisatie; 

gelet op de voorwaarden uit de subsidiebeschikking van de provincie Drenthe d.d. 27 oktober 2020 

met kenmerk 44 I 4.7 12020002005; 

 

besluit:  

vast te stellen de volgende Garantieregeling Energiestudie Energie-intensieve bedrijven. 

 

Artikel 1. Begripsbepaling 

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Aanvrager: Organisatie die verzoekt om een Garantie Energiestudie op grond van deze 

Regeling. 

b. AGVV: Verordening EG Nr. 651/2014 d.d. 17 juni 2014 (dan wel de publicatie die hiervoor op 

enig moment in de plaats treedt), betreffende de Algemene Groepsvrijstellingsverordening 

waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen art. 107 en 108 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar 

worden verklaard, PbEU L 187/1 van 26 juni 2014. 

c. De-minimisverordening: Verordening EG Nr. 1407/2013 d.d.18 december 2013 (dan wel de 

publicatie die hiervoor op enig moment in de plaats treedt), waarbij onder voorwaarden de-

minimissteun mag worden verleend, PbEU L 352/1 van 24 december 2013. 

d. DEO: Stichting Drentse Energie Organisatie 

e. Energie-intensief bedrijf: Bedrijf met jaarlijkse energiekosten boven € 1.000.000.   

f. Energiestudie: Onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden binnen het bedrijfsproces van 

een Energie-intensief bedrijf  

g. Garantie: De waarborg van DEO aan een Organisatie dat de kosten van de Energiestudie 

worden vergoed indien uit de Energiestudie blijkt dat het niet mogelijk is om op basis van 

maatregelen met een maximale terugverdientijd van 3 jaar minimaal 10% energie te besparen. 

h. Garantie Energiestudie: Een door DEO verstrekte Garantie op grond van deze regeling. 

i. Garantienemer: Organisatie waaraan een Garantie Energiestudie is verstrekt. 

j. Garantieovereenkomst: overeenkomst tussen DEO en een Organisatie waarin de voorwaarden 

van de Garantie Energiestudie zijn vastgelegd. 

k. Geoorloofde staatssteun: alle financiële steun op basis van deze Regeling aan een Organisatie 

conform de Mededeling Rente of de De-minimisverordening. 

l. Hoofdsom: de hoogte van de Garantie als vastgelegd in de Garantieovereenkomst. 

m. Marktconforme voorwaarden: vergoeding gelijk of hoger dan de referentierente bepaald op 

grond van de ‘Mededeling Rente’. 

n. Mededeling Rente: ‘Mededeling van de Europese Commissie over de herziening van de 

methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (2008/C 

14/02), PbEU C 14/6 van 19 januari 2008, danwel de publicatie die hiervoor op enig moment in 

de plaats treedt. 

o. Organisatie: Energie-intensief bedrijf gevestigd in Drenthe.  

p. Organisatie in moeilijkheden: een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeert, als 

bedoeld in artikel 2, onder 18 van de AGVV. 
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q. Pre-scan: Een in opdracht van de provincie Drenthe uitgevoerd onderzoek om het 

energiebesparingspotentieel vast te stellen. 

r. Project: het proces van Pre-scan tot en met het uitvoeren van de Energiestudie vastgelegd in 

een eindrapportage. 

s. Provisie: de vergoeding de DEO ontvangt voor het verstrekken van de Garantie.  

t. Staatssteuntoets: toets om te bepalen of er al dan niet sprake is van geoorloofde staatssteun. 

u. Subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog 

op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan 

geleverde goederen of diensten. 

 

Artikel 2. Algemene bepaling 

Een Garantie op grond van deze Regeling wordt aangehaald als Garantie Energiestudie. 

 

Artikel 3. Staatssteuntoets 

1. DEO verricht een Staatssteuntoets om te borgen dat er sprake is van Geoorloofde staatssteun. 

Daarbij bepaalt DEO of er sprake is van Marktconforme voorwaarden dan wel of de De-

minimisverordening van toepassing kan worden verklaard op de voorgenomen te verstrekken 

Garantie. 

2. Een Garantie Energiestudie mag gestapeld worden met Subsidies. Indien de aanvrager in de 

periode van drie jaar voorafgaande aan de aanvraag van een Garantie Energiestudie tot aan het 

moment van aanvragen van de Garantie Energiestudie reeds Subsidie heeft ontvangen, worden 

de voorwaarden en/of de hoogte van de Garantie Energiestudie zodanig aangepast dat er sprake 

is van geoorloofde staatssteun. 

3. DEO verstrekt geen Garantie Energiestudie als de staatssteuntoets als uitkomst heeft dat er bij 

het verstrekken van de Garantie geen sprake is van geoorloofde staatssteun. 

 

Artikel 4. Toepassingsbereik 

Het bepaalde in deze Regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van een Garantie door DEO 

voor het uitvoeren van een Energiestudie bij een Organisatie. 

 

Artikel 5. Aanvraagvereisten 

1. Een aanvraag voor een Garantie Energiestudie wordt ingediend door middel van een door DEO 

vastgesteld aanvraagformulier. Een aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van: 

a. een offerte of overeenkomst voor een Energiestudie, waarin een duidelijke 

onderzoeksopzet staat en een specificatie en onderbouwing van de kostenposten is 

weergegeven; 

b. een verklaring dat de Organisatie geen Organisatie in moeilijkheden is, ondertekend door 

een daarvoor gemachtigde persoon; 

c. een verklaring waarin de Aanvrager aangeeft of, en zo ja hoeveel staatssteun zij reeds heeft 

ontvangen (De-minimisverklaring). 

d. de rapportage van de in opdracht van de provincie Drenthe uitgevoerde Pre-scan. 
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Artikel 6. Eisen ten aanzien van het project 

Om voor een Garantie Energiestudie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende 

vereisten: 

a. uit de Pre-scan blijkt dat er voldoende potentie is om minimaal 10% energie te besparen op 

basis van maatregelen met een terugverdientijd van maximaal drie jaar; 

b. de offerte voor de Energiestudie sluit aan bij het advies uit de Pre-scan; 

c. de Energiestudie wordt uitgevoerd door een bedrijf met voldoende kennis en ervaring, een en 

ander naar oordeel van een door DEO aan te wijzen deskundige. 

 

Artikel 7. Niet in aanmerking komende kosten 

Voor de Garantie Energiestudie Drenthe komen in ieder geval niet in aanmerking:  
a. de kosten voor meerwerk waartoe al verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van 

goedkeuring door DEO. 

b. de BTW voor zover deze door de aanvrager kan worden teruggevorderd. 

 

Artikel 8. Hoogte van de Garantie Energiestudie  

De hoofdsom van de door DEO toegewezen Garantie Energiestudie bedraagt maximaal 100% van de 

kosten van de Energiestudie met dien verstande dat de omvang van de Garantie niet meer bedraagt 

dan € 70.000,-. 

 

Artikel 9. Provisie 

1. De provisie op een verstrekte Garantie Energiestudie bedraagt eenmalig 10% van de Hoofdsom.  

2. De provisie wordt uitsluitend in rekening gebracht in situaties waarbij de Garantie Energiestudie 

niet uitbetaald hoeft te worden. 

3. De provisie wordt achteraf in rekening gebracht. 

  

Artikel 10. Verleningsprocedure  

1. Voor het verstrekken van de Garantie Energiestudie hanteert DEO de volgende 

verleningsprocedure: 

a. DEO voert een Staatssteuntoets uit; 

b. de aanvraag wordt getoetst op de criteria als genoemd in artikel 5 van deze Regeling; 

c. de offerte voor de Energiestudie wordt beoordeeld door een door DEO aan te wijzen 

deskundige waarbij wordt getoetst op de eisen als genoemd in artikel 6 van deze Regeling. 

d. bij een positieve beoordeling van de aanvraag, stuurt DEO twee Garantieovereenkomsten toe 

aan de Aanvrager. Hiervan dient hij één exemplaar getekend te retourneren. 

2. DEO neemt binnen één maand na de ontvangst van een volledige aanvraag een besluit over het 

al dan niet toekennen van een Garantie Energiestudie. 
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Artikel 11. Duur van de Garantie Energiestudie  

1. Een door DEO verstrekte Garantie Energiestudie wordt afgegeven voor de duur van 1 jaar 

ingaande op het moment van ondertekening van de Garantieovereenkomst. 

2. Na het verstrijken van de termijn als genoemd in lid 1 wordt gesteld dat uitkeren van de Garantie 

niet nodig is en wordt de provisie als bedoeld in artikel 9 in rekening gebracht. 

3. De duur van de Garantie als bedoeld in het lid 1 kan eenmalig op basis van een schriftelijk 

verzoek van de Garantienemer met 6 maanden worden verlengd. 

 

Artikel 12. Verplichtingen leningnemer  

1. De Garantienemer is verplicht alle wijzigingen in het project, ten opzichte van de aanvraag 

waarop de Garantie Energiestudie is gebaseerd, binnen 14 dagen schriftelijk door te geven aan 

DEO. De Garantie is uitsluitend dan van toepassing op deze wijzigingen na schriftelijke bevestiging 

door DEO. 

2. De Garantienemer draagt er zorg voor dat de Energiestudie binnen drie maanden na 

ondertekening van de Garantieovereenkomst aanvangt. 

3. Binnen 12 maanden na ondertekening van de Garantieovereenkomst dient de Garantienemer de 

eindrapportage van de Energiestudie bij DEO in te dienen.  

4. Indien op grond van artikel 11, lid 3, van deze Regeling de Garantietermijn is verlengd, is deze 

verlenging onverkort van kracht op de termijn voor indiening van de rapportage van de 

Energiestudie als bedoeld in het vorige lid. 

 

Artikel 13. Uitbetaling 

1. DEO zal de verstrekte Garantie of een deel daarvan uitbetalen indien uit de eindrapportage van 

de Energiestudie blijkt dat het niet mogelijk is om op basis van maatregelen met een maximale 

terugverdientijd van 3 jaar minimaal 10% energie te besparen, een en ander naar oordeel van 

een door DEO aan te wijzen deskundige. 

2. DEO is niet gehouden aan het uitbetalen van de Garantie indien het uitgevoerde onderzoek qua 

opzet afwijkt van de opzet als beschreven in de offerte. 

3. DEO zal uitsluitend de daadwerkelijk gemaakte kosten van de Energiestudie uitbetalen met dien 

verstande dat de uit te betalen Garantie nooit hoger zal zijn dan in de Garantieovereenkomst 

genoemde Hoofdsom. 

4. Om de hoogte van de uit te betalen Garantie te kunnen bepalen dient de Garantienemer de 

facturen van de voor de Energiestudie gemaakte kosten aan DEO te overleggen. 

 

Artikel 14. Hardheidsclausule 

Indien, vanwege bijzondere omstandigheden, een strikte toepassing van deze regeling naar het 

oordeel van DEO zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan de directie van DEO afwijken van het 

bepaalde in deze regeling. 
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Artikel 15. Plafond 

1. Het plafond voor deze regeling bedraagt in totaal € 140.000 (zegge: honderdveertigduizend 

euro). 

2. Uitgekeerde Garanties worden in mindering gebracht op het plafondbedrag als genoemd in lid 1. 

3. De som van uitstaande Hoofsommen kan niet hoger zijn dan het plafondbedrag (lid 1) minus het 

bedrag van eventueel uitgekeerde Garanties (lid 2). 

4. Indien het plafond als gevolg van het verstrekken van een nieuwe Garantie Energiestudie zou 

worden overschreden, wordt de Garantie niet eerder verstrekt dan nadat er weer voldoende 

middelen beschikbaar zijn als gevolg van het beëindigen van één of meer reeds verstrekte 

Garantie(s) Energiestudie die niet tot uitbetalen zijn gekomen.  

 

Artikel 16. Communicatie 

1. DEO zal zonder schriftelijke toestemming van de Garantienemer niet communiceren met derden 

over de inhoud van de offerte, het onderzoek en de eindrapportage van de Energiestudie.  

2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op de door DEO aan te wijzen 

deskundige als bedoeld in de artikelen 6, 10 en 13 van deze Regeling. 

3. Communicatie over de resultaten van deze Regeling zullen uitsluitend betrekking hebben op het 

aantal verstrekte Garantie(s), de omvang van de hoofdsom(men), uitbetaalde Garantie(s) en de 

besparingspotentie met dien verstande dat de gegevens voorafgaande aan publicatie zodanig 

worden geanonimiseerd dat deze niet te herleiden zijn naar de Garantienemer(s). 

 

Artikel 20. Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Garantieregeling Energiestudie Energie-intensieve bedrijven. 

 

Artikel 21. Inwerkingtreding, wijziging en duur 

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na het besluit om vaststelling van 

de regeling door het bestuur van DEO. 

2. Deze regeling vervalt op 31 december 2025, met dien verstande dat de regeling van toepassing 

blijft op verstrekte Garanties die voor die datum zijn aangevraagd en toegekend.  

 
 
Assen, 12 november 2020 
 
 
 
D. Dijk 
Voorzitter bestuur Drentse Energie Organisatie 
 


