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 Voorwoord 

 Energieprojecten, de volgende stap!

In de afgelopen jaren heeft de reeks IPO publicaties Slim Financieren de basisbegrippen en 
uitgangspunten geschetst van nieuwe financiële instrumenten waarmee overheden hun beleid 
kunnen stimuleren. 

De zesde publicatie in deze reeks, Energieprojecten, de volgende stap!, schetst de concrete 
afwegingsstrategieën waarmee u kunt besluiten welke opties het meest geschikt zijn om uw 
beleidsdoelen te realiseren. Het uitgangspunt is dat de markt eerst haar werk doet en de 
overheid pas inspringt als blijkt dat een project niet van de grond komt zonder een steuntje in 
de rug van de overheid. En daarvoor staat een breed palet aan mogelijkheden open dat loopt 
van leningen, via garanties naar risicodragende participaties.

We verwachten de reeks Slim Financieren van Energieprojecten in de komende jaren  
nog verder uit te bouwen met concrete praktijkvoorbeelden. Maar we hopen u, met deze 
publicatie, weer een extra handvat te geven om de uitvoering van uw energietransitie beleid 
een stap verder te brengen.

Veel succes,

Theo Rietkerk
Gedeputeerde in de provincie Overijssel
Voorzitter van de bestuurlijke IPO Adviescommissie 
Regionale Economie en Energie
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1 Inleiding

De gezamenlijke provincies hebben via het Interprovinciaal Overleg (IPO) het project 
financieringsstrategieën en innovatieve financiering van energieprojecten opgezet. Doel is  
het met kennis faciliteren van provincies en andere overheden bij een beter gebruik van 
innovatieve financieringsmogelijkheden voor klimaat- en energieprojecten. De achterliggende 
gedachte is dat overheden het wiel vaak opnieuw uitvinden als het om financiering gaat.

Deze zesde publicatie in de reeks, Energieprojecten, de volgende stap!, gaat in op de volgende 
vragen:
•	 Welke type energieprojecten zijn er en hoe zijn ze te financieren?
•	 Wat voor financieringsbronnen zijn er beschikbaar?
•	 Wanneer en op welke manier speel ik als overheid een rol bij de financiering?
•	 Wanneer is het zinvol om de samenwerking te zoeken met andere provincies?

Tot slot is er per type energieproject een mogelijke strategie uitgewerkt.
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2 Stappenplan voor een  
financieringsstrategie

De vraagstelling in dit rapport is hoe provincies, al dan niet gezamenlijk, een strategie kunnen 
opzetten voor financiering van energieprojecten door gebruik te maken van private en 
publieke middelen. De financiering is nodig om de beleidsdoelen van de provincies te halen, 
zoals op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en innovatie. Zonder financiering 
komen energieprojecten niet van de grond. Daarbij wordt in de eerste plaats nadrukkelijk 
gekeken naar private bronnen. De rol van de overheid is alleen noodzakelijk als private partijen 
de financiering niet of niet geheel op zich kunnen of willen nemen. Pas in tweede instantie 
vormen publieke middelen een aanvullende financieringsbron. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
(Europese) subsidies, maar ook om leningen, garanties en participaties.

Om tot een financieringsstrategie te komen moeten een aantal stappen doorlopen worden:

•	 Stap 1  Analyse van ‘Archetype energieprojecten’ 
•	 Stap 2a Analyse van private financieringsbronnen 
•	 Stap 2b  Analyse van publieke financieringsbronnen 
•	 Stap 3 Opzet van een financieringsstrategie voor provincies via vier sporen 

2.1  Stap 1: Analyse van ‘Archetype energieprojecten’

De eerste stap om te komen tot een financieringsstrategie is een analyse van de archetypen 
energieprojecten. Voor een aantal projecten is gekeken naar algemene kenmerken, zoals 
rendement, omvang en risico’s. Een financieringsstrategie moet erop gericht zijn om energie-
projecten te financieren en dus te realiseren. In de analyse is een onderverdeling gemaakt 
tussen verschillende archetype energieprojecten, zoals duurzame energieopwekking, 
energie-infrastructuur en energiebesparing. 

In de analyse zijn twee zaken beschreven die voor de financiering relevant zijn:

•	Een relatief laag rendement: Er zijn projecten waarvan de risico’s te overzien zijn, maar 
het rendement voor financiers relatief laag (minder dan 10%). Daardoor zijn deze projecten 
voor sommige financiers minder interessant. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn: 
investeringen in zonne-energie, energie-infrastructuur en energiebesparing.

•	Relatief hoge risico’s: Bij andere projecten kan het risicoprofiel een belemmerende factor 
zijn bij de financiering. Dit geldt als het risicoprofiel van een project zo hoog is dat het 
project niet of alleen tegen een hoge vergoeding financierbaar is. De kosten van het afdekken 
van deze risico’s zijn zo hoog, omdat het risico te hoog wordt ingeschat of de risico-
beoordeling vanwege onbekendheid niet goed mogelijk is. Voorbeelden van dergelijke 
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projecten zijn geothermie, biomassa / groen gas en collectief georganiseerde projecten 
(VvE’s, coöperaties). De specifieke risico’s bestaan uit mis boringen, afnamerisico, gebrek 
aan kredietverleden bij nieuwe concepten zoals ESCO’s en ledenrisico’s bij collectief 
georganiseerde projecten (zoals VvE’s). De rol van de provincie kan dan meer zijn gelegen  
in het overnemen van (een deel van) van de risico’s.

Naast een aantrekkelijk profiel van risico en rendement is de schaalgrootte en omvang van 
projecten een factor in de financierbaarheid van projecten. Voor een private financier is  
de omvang van een project van belang, omdat de transactiekosten relatief hoog zijn bij kleine 
projecten. De transactiekosten voor private financiers bestaan uit het inschatten van de 
robuustheid van de verwachte kasstromen en het rendement, structureren van projecten 
(opzetten rechtspersonen, zekerhedenstructuren, contractvorming) en een risicoanalyse  
met bijbehorende beheersmaatregelen.

In de onderstaande tabel is voor elk archetype project de relatie weer gegeven tussen de 
omvang van het project en het verwachte rendement . De projecten die in rood zijn weer-
gegeven zijn over het algemeen onaantrekkelijk voor private financiering, terwijl de groene 
projecten wel financierbaar zijn. Er zijn dus een aantal projecten die de markt al zelfstandig 
oppakt en waarvoor geen of een beperkte rol voor provincies is weggelegd bij de financiering 
ervan. Het gaat dan bijvoorbeeld om wko-projecten, geothermie en in veel gevallen, zeker 
met subsidie van het rijk, wind op land. Duurzame infrastructuur kenmerkt zich door een 
relatief laag rendement, maar heeft wel een grote omvang waardoor koppeling aan private 
financiers mogelijk is. Voor maatschappelijk vastgoed, zoals energiebesparing bij eigen 
gebouwen, scholen of openbare verlichting, geldt dat de overheid zelf het initiatief kan  
nemen voor de investeringen.
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Toelichting bij de grafiek
In de grafiek staan de verschillende projecten die eerder in 
het rapport als ‘archetype’ investeringsprojecten zijn 
beschreven. Het idee bij het plaatje is om in één oogopslag 
inzichtelijk te maken wat de verhouding per project is 
tussen het rendement en de omvang van de projecten.  
De financiers zullen ook naar deze verhouding kijken en dit 
is ook bepalend voor de financierbaarheid van de projecten. 
De grafiek biedt met nadruk geen wetenschappelijke 
inschatting, maar een globale weergave uit eigen ervaringen. 
Bij de inschatting van het rendement is tevens rekening 
gehouden met ontvangen subsidies (zoals bij wind).  
Voor projecten met een laag rendement moeten financiers 
worden gevonden die een laag rendement eisen, zoals 
lokale financiering bij zon-pv (lokale financiering).  
De projecten die met rood zijn aangeduid worden in het 
algemeen niet door de markt gerealiseerd, groene projecten 
worden wel gerealiseerd en oranje zit hier tussenin.

Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap!6



2.2 Stap 2a: Analyse van private financieringsbronnen

De tweede stap in het opzetten van een financieringsstrategie is een analyse van de  
financieringsmarkt. Deze omvat private en publieke financiers. Voor de provincies ligt daarbij 
vooral een belang bij het betrekken van de private markt. Pas als de private markt niet bereid is 
tot financiering is er een rol van de overheid weggelegd.

Er zijn verschillende private financiers. De eerste private financieringsbron is de ondernemer 
zelf die eigen middelen in kan brengen. Denk aan een energiebedrijf. De financiering is 
mogelijk omdat de ondernemer winst uit het verleden heeft gereserveerd om te investeren  
in nieuwe projecten.

Daarnaast zijn er private partijen die een rol hebben als financier en middelen inbrengen in 
projecten waarbij zij zelf niet direct als ondernemer optreden. Voorbeelden hiervan zijn: 

•	Particuliere financiering: het gaat hier om particulieren of een cluster van bedrijven  
die met hun eigen geld, veelal lokale, projecten (mee-)financieren. De financiering kan 
verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld een energiecoöperatie, of het uitgeven van 
lokale aandelen/obligaties gerelateerd aan een project. Ieder draagt dan zelf een deel van  
de financiering bij.

•	Business angels: business angels verstrekken durfkapitaal en accepteren een hoog risico.
•	Banken: vanuit banken kan vreemd vermogen worden ingebracht. Banken willen alleen 

financiering verstrekken als er een bepaalde mate van zekerheid kan worden gegeven over 
de betaling van de rente en de aflossing.

•	Private Equity: deze financiers nemen een belang in een bedrijf (deel van het aandelen-
vermogen). Deze financiers zijn vooral gericht op het rendement op de korte en middel-
lange termijn.

•	Venture Capital: Venture Capital fondsen zijn private equity partijen die relatief risicovolle 
beleggingen aangaan, vaak in starters en innovatieve bedrijven. Zij verwachten hiermee een 
relatief hoog rendement te behalen.

•	Pensioenfondsen: Normaal gesproken beleggen institutionele beleggers niet direct in 
projecten en ondernemingen, maar via private equity / participatiefondsen en venture 
capital fondsen.

2.3 Stap 2b: Analyse van publieke financieringsbronnen

Naast private zijn er ook publieke financieringsbronnen. Deze kunnen worden ingezet als blijkt 
dat private financiers niet in staat zijn te financieren. 

De eerste financieringsbron zijn de provincies zelf door het opzetten van revolverende 
energiefondsen of het inzetten van financiële instrumenten zoals leningen, garanties of 
aandelenparticipaties. De financiering kan daarbij ook bedoeld zijn ter stimulering en  
verhoging van het rendement, bijvoorbeeld door een lagere rente voor een lening. 
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Maar ook bij andere publieke organen zijn financieringsbronnen beschikbaar, zoals subsidies 
vanuit de Europese Unie. De huidige Europese begrotingsperiode loopt tot eind 2013. Binnen 
de Europese programma’s zijn meer middelen beschikbaar voor energie en MKB-projecten 
dan in de vorige begrotingsperiode. Op dit moment wordt gewerkt aan het opzetten van 
nieuwe programma’s. Er is in de nieuwe programma’s aandacht voor brede thema’s zoals 
financiering van het MKB, innovatie en het binnenstedelijk gebied. Voor zover de energie-
projecten binnen deze brede thema’s vallen kunnen de Europese subsidies als publieke 
financieringsbronnen worden gebruikt.

Binnen de Europese programma’s is meer aandacht voor alternatieve financieringsbronnen. 
Zo wil de Europese Commissie meer werken met fondsvorming. Voorwaarde is dan wel dat de 
nationale autoriteiten (zoals de provincies) deze opties mogelijk maken via de operationele 
programma’s voor de structuurfondsen of eigen financiële intermediairs.

Een deel van de Europese programma’s is al bekend bij de provincies, zoals het Europese 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Interreg. De invulling hiervan ligt bij de 
provincies en de landsdelen. Daarnaast zijn er andere Europese programma’s die van belang 
kunnen zijn. De Europese Commissie is bezig om een aantal programma’s opnieuw in te 
richten, zoals voor energie-infrastructuur (CEF) of MKB-financiering (COSME).  

Er zijn directe financieringsmogelijkheden bij de Europese Investeringsbank (EIB) waar  
de provincies bij de financiering van projecten gebruik van kunnen maken. Dit zijn ELENA 
(voor projecten van meer dan € 50 miljoen) en het EEE-F (voor kleinere projecten). Bij deze 
fondsen is subsidie mogelijk voor proceskosten. Deze fondsen zijn alleen toegankelijk voor 
maatschappelijk vastgoed of projecten met een direct belang van een overheid (bijvoorbeeld 
lokale duurzame energiebedrijven).

2.4 Conclusies uit de analyses van financieringsbronnen

Uit de analyse van projecten en financieringsbronnen komt het volgende beeld naar voren: 
•	 Potentiële investeerders of financiers in duurzame energieprojecten zijn, naast ondernemers 

en energiebedrijven, banken en private equity. Daarnaast is er een (bescheiden) rol voor 
particuliere financiering (eigen of vreemd vermogen), bijvoorbeeld via ‘local bonds’, crowd 
funding of energiecoöperaties. 

•	 Voor innovatieve opwekking van duurzame energie zijn business angels en venture capital 
de aangewezen kapitaalverschaffers. Daarbij wordt vooral in bedrijven geïnvesteerd en niet 
zozeer in projecten. 

•	 Bij energiebesparing zijn banken denkbare financiers, mede vanwege het lage rendement 
van dergelijke projecten. Banken willen vooral kant-en-klare projecten zonder een rol te 
spelen in de ontwikkeling van projecten. Gegeven de innovatieve projectstructuren op het 
gebied van energiebesparing willen banken een hoge mate van zekerheid voor de betaling 
van de rente en aflossing.
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Private kapitaalverschaffers financieren direct in projecten en investeren niet zozeer in 
(provinciale) fondsen, tenzij de financier is aangesteld als beheerder. Een voorbeeld hiervan  
is het EEE-F van de Europese Investeringsbank waarbij de Deutsche Bank niet alleen beheerder, 
maar ook één van de kapitaalverschaffers is.

Qua omvang hebben grote projecten (meer dan € 50 miljoen) minder moeite met het 
aantrekken van vreemd vermogen, omdat er vanwege de schaalvoordelen meer partijen  
op de kapitaalmarkt zijn die willen financieren. Ook kleinere projecten zijn goed bancair 
financierbaar, mits de risico’s voldoende zijn afgedekt en er zicht is op toekomstig rendement. 
Een trend is dat de rol van banken vanwege een aantal redenen (scherper toezicht, slechte 
financiële positie) beperkter wordt. Voor wat betreft eigen vermogen lijkt er een beperkt 
aantal spelers (private equity) op de kapitaalmarkt te zijn die eigen vermogen, tot enkele 
tientallen miljoenen euro’s, verschaffen. Uit de analyse naar de private financiers blijkt dat er 
een beperkt aantal private financiers is voor financiering van kleine tot middelgrote projecten. 
Het gaat dan, indicatief, om projecten in de categorie van € 1 tot € 50 miljoen. Projecten met 
een beperkte omvang zijn moeilijk financierbaar.

Er zijn Europese middelen beschikbaar die kunnen worden ingezet voor de financiering en 
realisatie van energieprojecten. De inzet van (Europese) middelen vindt steeds meer plaats  
via de inzet van financiële instrumenten. Daarnaast zijn er directe financieringsbronnen bij de 
Europese Investeringsbank die aangewend kunnen worden.

2.5 Stap 3: Opzet van een financieringsstrategie voor provincies via  
vier sporen

Om te komen tot een financieringsstrategie zijn er vier sporen uitgewerkt. Deze sporen 
dienen als basis voor de verdere uitwerking van een strategie voor financiering van energie-
projecten. De sporen zijn gericht op het wegnemen van de obstakels bij de financiering van 
energieprojecten. Een ‘spoor’ moet in dit kader worden gezien als een handelingsperspectief 
van een provincie. Het geeft dus concrete acties weer die een provincie in kan zetten bij het 
opzetten van een financieringsstrategie. Met de vier sporen kan voor elk ‘archetype project’ 
gewerkt worden aan een strategie voor de financiering. De vier sporen zijn: 

•	 Spoor 1:  Niet zelf financieren, maar private financiering faciliteren 
•	 Spoor 2:   Risico’s van projecten overnemen of faciliteren dat private partijen risico’s gaan 

dragen (bijvoorbeeld verzekeraars) 
•	 Spoor 3:   Zelf financiering beschikbaar stellen via leningen/participaties al dan niet via 

fondsen of faciliteren dat de Europese Investeringsbank gaat meefinancieren 
•	 Spoor 4:  Haalbaarheid van projecten verbeteren 

Hieronder werken wij de vier sporen kort uit. Een algemene opmerking daarbij is dat de sporen 
goed gecombineerd kunnen worden. Er hoeft dus geen keuze te worden gemaakt voor één 
van de sporen. De sporen zijn bedoeld als onderdelen van een financieringsstrategie die erop 
gericht is om financiering van projecten mogelijk te maken. De strategie heeft tot doel om 
met de inzet van publieke middelen zoveel mogelijk private financiering mogelijk te maken.
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In spoor 1 maken de provincies private financiering mogelijk door de transactiekosten voor 
enerzijds banken en private equity en anderzijds lokale financiering te verlagen. De transactie-
kosten zijn vooral voor relatief kleine projecten te hoog. De transactiekosten voor banken/
private equity worden verlaagd door het standaardiseren van contracten en het bundelen van 
projecten. Lokale financiering wordt geholpen door het beschikbaar stellen van expertise of 
vergoeden van een deel van de kosten om een lokaal duurzaam energiebedrijf, energie 
coöperatie of burgerparticipatie op te zetten. De uitkomst van dit spoor is dat de toegang tot 
de kapitaalmarkt wordt verbeterd waardoor projecten sneller gefinancierd worden met 
private middelen. De provincie loopt geen risico en de kosten bestaan uit procesgeld en het 
opdoen van kennis van de kapitaalmarkt.

In spoor 2 staat het risicoprofiel van projecten centraal. De provincie kan daarbij een deel  
van de risico’s overnemen. Bijvoorbeeld via een algemene of specifieke garantie en/of het 
inzichtelijk maken van risico’s, zodat private partijen de risico’s tegen redelijke voorwaarden 
gaan dragen. Dit is mogelijk door het verschaffen van zekerheden omtrent regulering en 
vergunningen. Met het verbeteren van het risicoprofiel wordt het risico/rendementsprofiel 
van een project aantrekkelijker en makkelijker financierbaar. De uitkomst is dat de financier-
baarheid wordt verbeterd doordat het risicoprofiel voor een private financier acceptabel 
wordt gemaakt. Als de provincie risico’s gaat overnemen dan is kennis van het risico en de 
markt vereist. De provincie kan ook kiezen om collectieve onderhandelingen met verzekeraars 
te organiseren. Dan bestaan de kosten voor de provincie uit procesgeld.

In spoor 3 financiert de provincie de projecten zelf in de vorm van leningen en/of participatie. 
Dit kan door eigen provinciale middelen in te zetten en die eventueel aan te laten vullen met 
Europese middelen, bijvoorbeeld via EFRO. De provincies kunnen er ook voor kiezen om een 
faciliterende rol te spelen bij het binnenhalen van financiering van de EIB. Wanneer er een 
directe financieringsbron voor projecten beschikbaar is kan dit voor private financiers een 
reden zijn om projecten mede te financieren.

Spoor 4 tenslotte is er op gericht de haalbaarheid van projecten te verbeteren. Dit is mogelijk 
door inkomsten te verhogen of kosten te verlagen, via (Europese) subsidies. Het gevolg is dat 
er minder financiering nodig is en het rendement van de projecten wordt verbeterd. Dit kan 
betekenen dat hierdoor ook private partijen bereid zijn te financieren. De kosten van de 
provincie bestaan uit de proceskosten voor het faciliteren van de aanvragen van de subsidies.  
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3  Noodzaak of meerwaarde van 
samenwerking tussen provincies

Bij het opstellen van een financieringsstrategie is de vraag of de provincie de strategie zelf op 
moet zetten of een samenwerking met andere provincies aan moet gaan. De individuele 
provincie kiest eerst een eigen financieringsstrategie door zich de volgende vragen te stellen:

•	 Welke archetype projecten zijn voor de provincie van belang en wat zijn de obstakels in de 
financiering van deze projecten? 

•	 Wat is de rol die de provincie op wil pakken en welke sporen zijn daarbij relevant?
•	 Hoe kan de provincie invulling aan een spoor geven? Dit is afhankelijk van een aantal 

omstandigheden, zoals:
• De visie op de rol van de provincie in de markt (faciliterend versus risicodragend) 
• Duurzame energie als speerpunt van beleid 
• Mate waarin de provincie zelf kapitaal beschikbaar heeft voor financiering van duurzame 

energieprojecten 
• Mate van risico-aversie van de provincie (hoeveel risico kan en wil de provincie nemen) 
• De beschikbaarheid van duurzame energieprojecten in de provincie 

•	 In welke vorm ga ik invulling geven aan de sporen (al dan niet via fonds)?

Bij het opzetten van een financieringsstrategie is er geen wettelijke of formele noodzaak tot 
samenwerking. Elke provincie kan elk spoor individueel uitvoeren. Toch is er een meerwaarde 
tot samenwerking. Er worden dan (proces)kosten bespaard en de provincies krijgen door 
samenwerking een sterkere onderhandelingspositie richting marktpartijen. Door samen-
werking kunnen bijvoorbeeld betere verzekeringsvoorwaarden met een private verzekeraar 
worden uit onderhandeld, bijvoorbeeld voor het risico op misboringen bij geothermie. 

Als provincies meer met marktpartijen willen gaan optrekken dan is samenwerking tussen 
provincies essentieel. Private partijen kijken niet naar provinciale grenzen, maar zijn alleen 
geïnteresseerd in de energieprojecten en het te behalen rendement. Een andere reden voor 
samenwerking is dat private partijen veelal een bepaalde projectomvang eisen. Dit kan alleen 
worden gerealiseerd door bundeling van projecten. Uiteraard moet samenwerking met 
provincies niet leiden tot vertraging van projecten.
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   Bijlage: Uitwerking van  
financierings strategieën  
per archetype energie project

Archetype project Duurzame energieopwekking

Techniek / soort Financieringsobstakel Financieringsstrategie provincie (4 sporen) Voordelen samenwerking

Biomassa /  
groen gas

•	 Schaalgrootte 
probleem

•	 Onvoldoende 
rendement

•	 Relatief hoog risico

Spoor 1 – private financiering mogelijk maken:
•	 Bundelen van projecten voor banken

Spoor 2 – risicoprofiel: 
•	 Ervaringen delen over het afdekken van het inputrisico
•	 Afdekken (deels) van marktrisico’s, beschikbaarheid input (o.a.mest) 
•	 Collectieve onderhandeling verzekeraar voor afdekken inputrisico’s
•	 Beter afstemming gemeenten/ provincie vergunningverlening

Spoor 3 – eigen financiering: 
•	 Financiering verstrekken (eigen vermogen, vreemd vermogen, 

achtergestelde lening)

Spoor 4 – haalbaarheid verbeteren:
•	 Subsidie proceskosten en investeringen (via structuurfondsen/Interreg) 

•	 Betere financierings voorwaarden 
bij de bank door bundeling

•	 Beter zicht op het inputrisico  
en -beheer

•	 Betere voorwaarden bij private 
verzekeraar door bundeling 
(collectieve onderhandeling)

•	 Ervaringen delen met opzetten 
optimale vergunningverlening

Windenergie Verbeteren van het 
overheidsrisico bij 
vergunningverlening

Spoor 2 – risicoprofiel: 
•	 Beter afstemming gemeenten/ provincie vergunningverlening

•	 Ervaringen delen met opzetten 
optimale vergunningverlening

Zon - pv •	 Onvoldoende 
rendement

•	 Schaalgrootte

Spoor 1 – private financiering mogelijk maken:
•	 Faciliteren van lokale financiering

Spoor 2 – risicoprofiel:
•	 Afdekken van het kredietrisico bij collectief georganiseerde lokale 

energieprojecten via een garantie (ESCO, coöperaties)

Spoor 4 – haalbaarheid verbeteren:
•	 (Europese) subsidies: subsidiemogelijkheden benutten voor het 

opzetten van lokale energieprojecten. Financiering verstrekken tegen 
aantrekkelijke voorwaarden

•	 Betere financierings voorwaarden 
bij de bank door bundeling van 
kleine projecten

•	 Delen van ervaringen over 
risicoafdekking bij collectief 
georganiseerde lokale projecten

WKO Verbeteren van het 
overheidsrisico bij 
vergunningverlening

Spoor 2 – risicoprofiel: 
•	 Beter afstemming gemeenten/ provincie vergunningverlening.
•	 Afdekken financiële of technische risico’s met garantie

•	 Ervaringen delen met opzetten 
optimale vergunningverlening

Geothermie •	 Relatief hoog risico
•	 Verbeteren van het 

overheidsrisico bij 
vergunningverlening

Spoor 1 – private financiering mogelijk maken:
•	 Vergelijken soortgelijke projecten en bundelen van projecten voor banken

Spoor 2 – risicoprofiel: 
•	 Ervaringen delen over het afdekken van het risico misboring/bijvangst
•	 Collectieve onderhandeling verzekeraar voor afdekken risico  

misboring/bijvangst
•	 Beter afstemming gemeenten/ provincie vergunningverlening

Spoor 3 – eigen financiering: 
•	 Financiering verstrekken (vooral eigen vermogen, evt vreemd  

vermogen en achtergestelde lening)
•	 Voor stadsverwarming gebruik EIB-fondsen

Spoor 4 – haalbaarheid verbeteren:
•	 (Europese) subsidies: subsidiemogelijkheden benutten voor  

het opzetten van lokale energieprojecten

•	 Betere financierings voorwaarden 
bij de bank door bundeling

•	 Beter zicht op het risico misboring 
en -beheer

•	 Betere voorwaarden bij private 
verzekeraar door bundeling

•	 Ervaringen delen met opzetten 
optimale vergunningverlening
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Archetype project Duurzame energie infrastructuur (gesloten)

Techniek / soort Financieringsobstakel Financieringsstrategie provincie (4 sporen) Voordelen samenwerking

Aardwarmte Relatief laag  
rendement.

Spoor 1 – private financiering mogelijk maken:
•	 Vergelijken soortgelijke projecten en bundelen van projecten voor 

banken
•	 Opschalen van projecten door infrastructuur en duurzame opwekking  

te koppelen als geheel project

Spoor 2 – risicoprofiel: 
•	 Beter afstemming gemeenten/ provincie vergunningverlening

Spoor 3 – eigen financiering: 
•	 Financiering verstrekken (vooral eigen vermogen, evt vreemd vermogen 

en achtergestelde lening)
•	 Voor stadsverwarming gebruik EIB-fondsen (subsidie proceskosten, 

financiering)

Spoor 4 – haalbaarheid verbeteren:
•	 Gebruik de Europese subsidie voor infrastructuur (tender vanaf 2013). 

Financiering verstrekken tegen aantrekkelijke voorwaarden

•	 Betere financieringsvoorwaarden 
bij de bank door bundeling en 
vergelijken van projecten

•	 Ervaringen delen over opzetten 
van de projecten

•	 Ervaringen delen over  
vergunningverlening

•	 Ervaringen delen over opzetten 
van fondsen, EIB-fonds en 
(Europese) subsidies

Restwarmte Relatief laag  
rendement.

Spoor 1 – private financiering mogelijk maken:
•	 Vergelijken soortgelijke projecten en bundelen van projecten voor 

banken
•	 Opschalen van projecten door infrastructuur en duurzame opwekking  

te koppelen als geheel project

Spoor 2 – risicoprofiel: 
•	 Beter afstemming gemeenten/ provincie vergunningverlening

Spoor 3 – eigen financiering: 
•	 Financiering verstrekken (vooral eigen vermogen, evt vreemd vermogen 

en achtergestelde lening), eventueel via EFRO Spoor 3b – fondsen EIB:
•	 Voor stadsverwarming gebruik EIB-fondsen (subsidie proceskosten, 

financiering)

Spoor 4 – haalbaarheid verbeteren:
•	 Gebruik de Europese subsidie voor infrastructuur (tender vanaf 2013). 

Financiering verstrekken tegen aantrekkelijke voorwaarden

•	 Betere financieringsvoorwaarden 
bij de bank door bundeling en 
vergelijken van projecten

•	 Ervaringen delen over opzetten 
van de projecten

•	 Ervaringen delen over  
vergunningverlening

•	 Ervaringen delen over opzetten 
van fondsen, EIB-fonds en 
(Europese) subsidies
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Archetype project Energiebesparing

Techniek / soort Financieringsobstakel Financieringsstrategie provincie (4 sporen) Voordelen samenwerking

Energiebesparing 
gebouwde 
omgeving

•	 Onvoldoende 
rendement

•	 Relatief hoog risico

Spoor 1 – private financiering mogelijk maken:
•	 Vergelijken van soortgelijke projecten en bundel projecten om 

financiering bij banken mogelijk te maken
•	 Maken van portefeuille-afspraken met banken
•	 Faciliteren van lokale financiering door bewoners

Spoor 2 – risicoprofiel:
•	 Afdekken van het kredietrisico bij collectief georganiseerde  

lokale energieprojecten via een garantie (ESCO, coöperaties)

Spoor 4 – haalbaarheid verbeteren:
•	 Subsidiemogelijkheden benutten voor het opzetten van  

lokale energieprojecten, bijvoorbeeld via het programma  
Intelligence Energy Europe (IEE)

•	 Betere financieringsvoorwaarden 
bij de bank door bundeling van 
kleine projecten

•	 Delen van ervaringen over 
risicoafdekking bij collectief 
georganiseerde lokale projecten

Energiebesparing 
scholen

Relatief laag  
rendement

Spoor 1 – private financiering mogelijk maken:
•	 Standaardisering van ESCO-contracten
•	 Vergelijken soortgelijke projecten en bundelen van projecten voor 

banken 
•	 Faciliteren van lokale financiering door bewoners

Spoor 2 – risicoprofiel:
•	 Afdekken van het kredietrisico bij collectief georganiseerde lokale 

energieprojecten via een garantie (ESCO, coöperaties)

Spoor 3 – eigen financiering:
•	 Opzetten ‘bundelingsfonds’ voor financiering energiebesparing.  

Na bundeling verkopen aan een bank
•	 Fonds voor inbreng eigen vermogen (aandelenparticipaties,  

achtergestelde leningen en garanties) 
•	 Gebruik EIB-fondsen (subsidie proceskosten, financiering)

•	 Betere financieringsvoorwaarden 
bij de bank en EIB door bundeling 
van kleine projecten

•	 Ervaringen delen over ESCO-opzet
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Meer weten?

Peter van Asperen, Haute Equipe
peter.vanasperen@haute-equipe.nl

Floris van der Veen, Rebel Group
floris.vanderveen@rebelgroup.com

Marten van der Gaag, IPO
mvdgaag@ipo.nl

Op www.ipo/slimfinancieren kunt u het volledige rapport ‘Financieringsstrategie voor  
provincies voor duurzame energie en energie besparing met private en publieke middelen’ 
downloaden. Hier treft u tevens de vijf voorgaande publicaties in de reeks ‘Slim financieren 
duurzame energie’ aan.

Tot nu toe zijn verschenen:
1.  Zo doe je dat
2.  Kort woordenboek
3.  Handleiding voor lening- en garantiefondsen
4.  Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie
5.   Provincies op zoek naar creatieve financieringsvormen voor gebiedsontwikkeling en 

infrastructuur
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Deze publicatie is een onderdeel van de serie ‘Slim financieren’.
Tot nu toe verschenen:
1.  Slim financieren duurzame energie: Zo doe je dat
2.  Slim financieren duurzame energie: Kort woordenboek
3.  Slim financieren duurzame energie: Handleiding voor lening- en garantiefondsen
4. Slim financieren duurzame energie: Afwegingskader
5.   Slim financieren: Provincies op zoek naar creatieve financieringsvormen  

voor gebiedsontwikkeling en infrastructuur
6. Slim financieren: Energieprojecten, de volgende stap!


