
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fiches  

van  
Private financieringsbronnen 

IPO-project ‘Slim financieren’ 



 

 

Beschrijving programma 

Type financier en naam financier/fonds Aanbod  aan kapitaal  

Private equity/investeringsfonds 

 

Ampere Equity Fonds 

Aandeelhouders zijn APG, PGGM, Delta Lloyd and 

Rabobank. 

 

 Eigen vermogen, van minderheidsaandeel tot 

100% eigen vermogen verstrekking 

 Buy & hold strategie: lange termijn 

aandeelhouder 

 

 

 Thema’s en projecten Risicoprofiel en rendementseis 

 Focus op productie duurzame energie, geen 

projecten op gebied van energiebesparing  

 Bewezen duurzame energietechnieken, met 

een focus op: 

o Wind op zee en op land 

o Biomassa 

o Zon 

 Zowel investeringen in projecten in 

ontwikkeling als projecten in exploitatiefase.  

 Laag/gemiddeld risicoprofiel, vanwege focus 

op bewezen energietechnieken en projecten 

met stabiele kasstromen 

 Geen informatie over rendementseis 

Direct/indirect investeren  Omvang te steunen project  

 Directe investering in duurzame 

energieprojecten.  

 Inbreng tussen €10 tot 50 miljoen aan eigen 

vermogen 

 Uitgaande van 25% eigen vermogen betekent 

dit dat omvang project € 40 tot 200 miljoen. 

Selectiecriteria Omvang fonds/budget 

 Bewezen duurzame energietechnieken 

 Stabiele kasstromen/voorspelbare inkomsten 

 West Europa is geografische scope  

 

 

 

€ 320 miljoen 

 

 

Website Voorbeelden Nederlandse projecten 

Triodos Investment Management is fondsmanager  32% aandeelhouder in windpark 

Koegorspolder 

 Verder vooral projecten buiten Nederland  

 

 

 

 



 

 

 

Beschrijving programma 

Type financier en naam financier/fonds Aanbod  aan kapitaal  

Beleggings/investeringsfonds 

 

Triodos Renewables Europe Fund 

(beursgenoteerd fonds) 

 Eigen vermogen en achtergestelde leningen  

 Lange termijn strategie 

 

 Thema’s en projecten Risicoprofiel en rendementseis 

 Per 31 december 2011 is verdeling over 

sectoren: 

o 54% zon 

o 41% wind 

o 5% biomassa 

 Zowel investeringen in projecten in 

ontwikkeling als projecten in exploitatiefase.  

 Laag/gemiddeld risicoprofiel, vanwege focus 

op bewezen energietechnieken.  

 Gerealiseerd rendement 5,7% over afgelopen 

drie jaar, 5,5%over afgelopen vijf jaar.  

Direct/indirect investeren  Omvang te steunen project  

Directe investering in duurzame energieprojecten.  Niet gekwantificeerd 

Selectiecriteria Omvang fonds/budget 

 Bewezen duurzame energietechnieken 

 Project realiseert voldoende CO2 reductie  

 West en Zuid Europa is geografische scope 

€ 50 miljoen ultimo 2011 

 

 

Website Voorbeelden Nederlandse projecten 

  Triodos is fondsmanager  Diverse windparken 

 Diverse biomassaprojecten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beschrijving programma 

Type financier en naam financier/fonds Aanbod  aan kapitaal  

Pensioenfonds(infrastructuur deel) 

 

APG 

 Eigen vermogen, minderheidsaandeelhouder 

 Lange termijn aandeelhouder 

 Thema’s en projecten Risicoprofiel en rendementseis 

 Bewezen duurzame energietechnieken met 

stabiele kasstromen 

 

 Laag/gemiddeld risicoprofiel, vanwege focus 

op bewezen energietechnieken en projecten 

met stabiele kasstromen 

 Indicatieve rendementseis 12% 

Direct/indirect investeren  Omvang te steunen project  

 Grootste deel indirecte investeringen (via 

fondsbeheerders)  

 Klein deel directe investering 

 Minimaal € 50 miljoen EV inbreng 

 Projectomvang indicatief 800 miljoen, 

uitgaande van financieringsstructuur 25% 

eigen vermogen, 75% vreemd vermogen en 

APG deel in eigen vermogen van 25%.  

Selectiecriteria Omvang fonds/budget 

 Bewezen duurzame energietechnieken 

 Stabiele kasstromen 

In 2010 € 8 miljard beschikbaar voor aan 

investeringen in infrastructuur 

Website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 1 project in Nederland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beschrijving programma 

Type financier en naam financier/fonds Aanbod  aan kapitaal  

Pensioenfonds 

 

PGGM (Infrastructuur deel) 

 Eigen vermogen, minderheidsaandeelhouder 

 Lange termijn aandeelhouder 

 

 Thema’s en projecten Risicoprofiel en rendementseis 

Bewezen duurzame energietechnieken met 

stabiele kasstromen 

 

 

 Laag/gemiddeld risicoprofiel, vanwege focus 

op bewezen energietechnieken en projecten 

met stabiele kasstromen 

 Indicatieve rendementseis 9% 

Direct/indirect investeren  Omvang te steunen project  

 Grootste deel indirecte investeringen (via 

fondsbeheerders)  

 Klein deel directe investering  

 Minimaal€ 50 miljoen EV inbreng, liefst meer 

dan 100 miljoen. 

 Gegeven financieringsstructuur 25% EV, 75% 

VV is uitgaande 100 miljoen EV een project 

van € 1 miljard nodig.  

 

Selectiecriteria Omvang fonds/budget 

 Bewezen duurzame energietechnieken 

 Stabiele kasstromen 

 Voldoende schaalgrootte 

 

 

In 2010 € 3 miljard beschikbaar voor aan 

investeringen in infrastructuur 

 

 

Website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 Geen informatie beschikbaar  

 

 



 

 

 

Beschrijving programma 

Type financier en naam financier/fonds Aanbod  aan kapitaal  

Venture capital/private equity 

 

Dutch Greentech Fund (initiatief van Rabobank, 

Universiteit Wageningen, WNF, TU Delft) 

 

 Eigen vermogen 

 Na 4 tot 5 jaar exit 

 Thema’s en projecten Risicoprofiel en rendementseis 

 Investeren in de start-up fase van projecten 

 Doelgroep: Technologisch-innovatieve 

bedrijven  

 Projecten zijn primair gericht op (schone) 

technologieën en processen die waardeketens 

verduurzamen. Daarbij gaat het om thema’s 

die zijn verbonden aan:- bio-energie, 

voedselproductie en landbouw,  water,  lucht 

en milieu, - transport 

Hoog risicoprofiel vanwege hoog innovatief 

karakter. Geen informatie over gewenste 

rendementseis.  

Direct/indirect investeren  Omvang te steunen project  

Directe investering in projecten   Minimum omvang € 250.000, maximaal € 2,5 

miljoen inbreng door DGF 

 Geen informatie beschikbaar over minimum 

norm omvang te steunen project (co-

financiering mogelijk) 

Selectiecriteria Omvang fonds/budget 

 Gaat om een aantoonbaar innovatief project 

 Aanwijsbare voorsprong op de concurrentie 

 Significante verbetering duurzaamheid keten 

Omvang fonds € 21 miljoen  

 

Website Voorbeelden Nederlandse projecten 

www.dutchgreenfund.nl  Geen informatie beschikbaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dutchgreenfund.nl/


 

 

Beschrijving programma 

Type financier en naam financier/fonds Aanbod  aan kapitaal  

Venture capital  

 

Feist 

 Eigen vermogen, zonder een controlerend 

belang te hebben. 

 Na 4 tot 5 jaar exit 

 Thema’s en projecten Risicoprofiel en rendementseis 

Uw onderneming heeft een duurzame oplossing, 

bij voorkeur in de segmenten: Water, duurzame 

Energie of Bio Agri 

Hoog risicoprofiel vanwege hoog innovatief 

karakter. Geen informatie over gewenste 

rendementseis.  

Direct/indirect investeren  Omvang te steunen project  

Direct in startende ondernemingen (jonger dan 5 

jaar)   

Indicatief € 500.000 tot 1 miljoen 

Selectiecriteria Omvang fonds/budget 

 aantoonbare bijdrage aan verbetering van 

duurzaamheid en/of technologie 

 een aantoonbaar marktpotentieel en een korte 

time to market (1-3 jaar) 

 een helder en geloofwaardig verdienmodel 

 zicht op een launching customer 

 de juiste vaardigheden en assets om deze op 

competitieve wijze te kunnen vertalen in de 

markt 

 een capabel en ondernemend management 

team met betrokkenheid, professionalisme, 

integriteit en ondernemers drive en goede 

persoonlijke skills 

 een makkelijk opschaalbaar product 

 wettelijke eisen en voorwaarden zoals gesteld 

in de Regeling Seed Capital Technostarters 

Omvang fonds € 8 miljoen  

 

Website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 www.feist.nl   Geen informatie beschikbaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feist.nl/


 

Beschrijving programma 

Type financier en naam financier/fonds Aanbod  aan kapitaal  

Venture capital  

 

Startgreen Sustainable Innovation Fond 

 Eigen vermogen 

 Start Green streeft ernaar om na 4 tot 6 jaar 

exit te realiseren. 

 

 Thema’s en projecten Risicoprofiel en rendementseis 

 Duurzame energie productie en energie-

infrastructuur, energiebesparing & efficiency, 

energie opslag, biobased economy en 

recycling & afvalmanagement. 

 

Start Green hanteert marktconforme 

rendementscriteria; de hoogte van de 

rendementseis hangt samen met het risicoprofiel 

van de participatie, de aard van de deelname en 

de ondernemingsfase; 

Direct/indirect investeren  Omvang te  steunen project  

Direct in startende ondernemingen (jonger dan 5 

jaar)   

 

De minimale investering per participatie bedraagt 

€100.000,- en de maximale investering per 

participatie bedraagt € 1.500.000,- 

Selectiecriteria Omvang fonds/budget 

 De producten, processen of diensten zijn 

gebaseerd op een nieuwe technische vinding 

of een nieuwe toepassing van bestaande 

technologie; 

 De  onderneming niet langer dan vif jaar is 

ingeschreven in het KvK-register;  

 Initiatiefnemer behoort u tot het segment 

starter of MKB-er.  

 Omvang fonds EUR 8 miljoen  

 

Website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 www.startgreen.nl   Biogast Sustainable Energy B.V. 

 

 

 

http://www.startgreen.nl/

