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1 Inleiding 
 
 
Een ondernemer zoekt financiering voor een kleinschalig duurzaam energieproject. Een 
zonnecentrale, een windturbine. Kan hij of zij terecht bij een gemeente of provincie?  
 
Deze notitie gaat in op de rol van provincies en gemeenten als financiers van de energietransitie.  In 
hoeverre voorzien provincies en gemeenten in de financieringsbehoefte van startende 
ondernemingen, relatief kleinschalige energieprojecten en energie-innovatie?  
 

Deze notitie is een publieksversie van een onderzoek- en advies van begin 2015 voor Stichting DOEN. DOEN 
beraadde zich destijds op haar positie in het krachtenveld van de duurzame energie- en financieringsmarkt. 
De vraag was: wat kan Stichting DOEN toevoegen, waar ligt haar toegevoegde waarde als impact 
investeerder gegeven de situatie in de energie- en financieringsmarkt? 
De aandacht ging uit naar financieringsmogelijkheden voor:  

 ondernemers in een pilot- of startfase, de voorlopers met een bedrijfsmatige aanpak, mensen die 
risico’s durven nemen om baanbrekende ideeën tot leven te brengen,  

 projectfinanciering voor relatief kleinschalige en innovatieve projecten.  
 
In de ‘context-analyse’ is het hele scala aan financiers voorbijgekomen: van banken, informal investors, 
crowdfundingplatforms, overheidsfondsen, beleggingsfondsen tot kredietunies.  
De aandacht ging al snel uit naar de (toen) nieuwe provinciale en gemeentefondsen en daarmee ook naar de 
rol van overheden in de financiering van de energietransitie.  
De bevindingen waren toen interessant en zijn dat nog steeds. Het is zonde om het op de plank te laten 
verstoffen. Vandaar dat er ook een openbare publieksversie van is gemaakt.  
 
Het onderzoek voor Stichting DOEN is voor zover mogelijk geactualiseerd voor de situatie begin 2017. Deze 
publieksversie is op eigen titel uitgebracht en staat los van Stichting DOEN.  

 

 
Financiering blijft lastig 
 
Waar kan een startende ondernemer met een duurzaam energieproject met zijn of haar 
financieringsvraag terecht? Dat is niet gemakkelijk, zo blijkt in de praktijk.  
Voor een bank zijn kleine projecten bewerkelijk. De beoordeling- en beheerkosten zijn hoog en een 
starter voldoet meestal niet aan de bancaire voorwaarden. Hij of zij zal een bewezen track record en 
een langjarige relatie met de bank moeten hebben en daarvan is nu juist geen sprake. Bovendien zijn 
spaarbanken gehouden aan strikte regels (Basel III) en richten investeringsbanken zich op de 
grootschalige projecten. Ook banken als Triodos, ASN en de Rabobank – erkende Groenbanken onder 
de Regeling Groenprojecten -  financieren vooral grootschalige wind en zonprojecten. Dit geldt ook 
voor de investeringsfondsen, institutionele beleggers, participatie- en investeringsmaatschappijen; 
die liggen ver buiten bereik van de startende ondernemer.   
 
Het probleem is bekend: de financierbaarheid van innovatieve projecten van (startende) 
ondernemers is en blijft lastig. Er wordt dan ook gezocht naar oplossingen om de toegang tot 
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financiering te verbeteren, onder andere in de Green deal financierbaarheid van duurzame 
energieprojecten en het Groenberaad1.  
 
Tegelijkertijd vullen andere soorten financiers het gat, althans gedeeltelijk: kleinere 
investeringsfondsen, particuliere beleggers, impactinvesteerders  en goededoelenfondsen. Daarnaast 
groeit de markt voor crowdfunding en coöperatieve financieringsvormen razendsnel, waarmee 
kapitaal van grote aantallen particulieren en kleine investeerders gemobiliseerd wordt voor 
kleinschalige duurzame energieprojecten2. Ook overheden zoeken een actievere rol in deze 
financieringsmarkt. Vrijwel alle provincies hebben fondsen opgericht om duurzame energie, 
innovatie en/ of het midden en kleinbedrijf te ondersteunen.   
Deze notitie richt zich op de publieke geldschieters: de provincies en gemeenten.  
 
Welke rol spelen publieke fondsen? 
 
De vragen die hier centraal staan zijn:  
- Welke rol pakken provincies en gemeente in de financiering van de energietransitie?  
- In hoeverre voorzien de provinciale en gemeentefondsen in de financieringsbehoeften voor 

kleinschalige duurzame energieprojecten en van startende energieondernemers?  
 
 
 
 
 

  

                                                           
1 Het Beraad Groenfondsen is opgezet om de financierbaarheid van duurzaamheidprojecten te vergroten. Dit initiatief is 
opgenomen in het SER Energieakkoord (2013) en heeft geleid tot een Greendeal tussen de Nederlandse Verenging van 
Banken (NVB) en het ministerie EZ in september 2013 Green deal Financiering duurzame energieprojecten.  Het 
Groenberaad werkt aan een serie handreikingen die inzicht geven in de bancaire beoordelingscriteria van 
projectfinanciering.  
2
 Zie: Lokale Energie Monitor 2015, februari 2016; Douw&Koren, Crowdfunding in Nederland 2015, de status van 

crowdfunding in Nederland, januari 2016; bericht ZonnepanelenDelen: Crowdfunding Zonnepanelgroeit explosief, januari 
2016. http://blog.zonnepanelendelen.nl/2015/05/crowdfunding-zonnepanelen-groeit-explosief.  
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2 De overheid als financier 
 

2.1 Zoeken naar een nieuwe rol: van subsidie naar financiering 
 
Hoe zit dat met provincies en gemeenten? Spelen zij een rol in de financiering van de energietransitie 
en zo ja, welke dan?  
 
Allereerst zij opgemerkt dat de rijksoverheid een bijzonder actieve rol speelt in de financiering van 
duurzame energieprojecten. De stimuleringsregelingen voor duurzame energie zijn cruciale 
randvoorwaarden voor een rendabele exploitatie van duurzame energieprojecten en daarmee ook 
voor succesvol ondernemerschap in de duurzame energiesector. Zonder de Subsidie Duurzame 
Energie (SDE+) en fiscale regelingen (saldering, verlaagd tarief, investeringsaftrek), subsidies voor 
innovatie en onderzoek komen maar weinig duurzame energieprojecten van de grond3.  
Anders en nieuw(er) is de rol van de overheid als financier: als leningverstrekker, garantsteller of 
participant/ investeerder. Ook relatief nieuw is de rol die de lagere overheden spelen: de gemeenten 
en provincies. In acht provincies en een aantal grotere gemeenten zoals Amsterdam, Den Haag en 
Utrecht zijn energiefondsen geopend.   
 
De overheden financieren liever dan dat ze subsidies verstrekken. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) 
dat deze trend in 2013 analyseerde in het project Slim financieren4, constateert dat waar vroeger 
gewoon subsidies werden verleend, tegenwoordig de  traditionele subsidies [nu] pas als laatste in 
beeld komen.  
 

… Het uitgangspunt is dat de markt eerst haar werk doet en de overheid pas inspringt al blijkt dat een 
project niet van de grond komt zonder een steuntje in de rug van de overheid. En daarvoor staat een 
breed pallet aan mogelijkheden open dat loopt van leningen, via garanties naar risicodragende 

participaties (IPO Slim Financieren, 2013)
5.  

 
De provincie Gelderland bevestigt dit beeld: Eerst bekijkt men of een bedrijf of organisatie kan 
worden gefinancierd tegen marktconforme voorwaarden. Als dat niet kan, is het dan misschien 
mogelijk via een lening met zachtere voorwaarden? Pas als blijkt dat zoiets ook niet kan, dan komen 
de 'traditionele' subsidies in beeld.6

 

 
De overheid springt bij als: 

- bancaire of private financiers hun rol niet (kunnen) pakken.  
- nieuwe concepten nog lastig kunnen concurreren.  

                                                           
3
 Nederland geeft 150 miljoen euro uit aan RD&D (Research, development and demonstration). Daarnaast hebben 

bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen 300 miljoen euro besteed aan onderzoeksprojecten in het kader van 
Topsector Energie tussen 2011 en 2013. Bron: Nationale Energieverkenning 2014, oktober 2014. Over ‘Innovatie in het 
energiesysteem. P120 ev. Voorbeeld van onderzoeksprojecten waar startende ondernemers betrokken zijn: IPIN, 
Intelligente Netten 
4
 IPO, Slim Financieren, 2013. 

5
 IPO Slim Financieren, 2013: http://www.ipo.nl/milieu-energie-klimaat/energie/slim-financieren-duurzame-

energiesystemen/  
6
 http://www.gelderland.nl/4/Home-Actueel/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrieven-Gelderland-leeft/Nummer-2,-februari-

2013/Revolverende-middelen-Meer-lenen,-minder-schenken.html 
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- er sprake is van een publiek belang  in geval van verduurzaming van de energievoorziening, 
innovatie, werkgelegenheid, versterking van het MKB en de economie.  

 

2.2 Middelen uit privatisering van energie 
 
Een belangrijke impuls achter koerswijziging bij provincies en gemeenten vormt de verkoop van de 
energiebedrijven in 2005 (van Nuon en Essent).  Met de privatisering - de verkoop van aandelen - zijn 
echter enorme bedragen vrijgekomen die gedeeltelijk zijn gereserveerd voor de financiering voor de 
versnelling van de energietransitie en in fondsen zijn ondergebracht. Paradoxaal eigenlijk, want de 
gemeenten en provincies hadden zich met de verkoop van deze voormalige nutbedrijven juist 
teruggetrokken uit de energiesector. Met deze fondsen creëerden ze tegelijkertijd een nieuwe rol 
voor zichzelf: als financiers van energie.  
Er is 13,5 miljard euro bij provincies en 5,6 miljard euro bij gemeenten vrijgekomen.  
De intentie was dat dit ingezet zou worden voor verduurzaming van de energievoorziening. In de 
praktijk blijkt maar een klein deel van deze Nuon en Essent gelden ook echt gebruikt te worden voor 
verduurzaming van de energievoorziening. Uit deze inventarisatie blijkt dat slechts 4% van de 
provinciale gelden uiteindelijk is ondergebracht in de energie en innovatiefondsen (zie verder).   
 
- Waar de provincie de aandelen in handen had, kwam dit ten goede aan de provincies. Hiervan 

profiteerden vooral de provincies Gelderland, Noord Brabant en Overijssel.  
- Gemeenten ontvingen ruim 5,6 miljard euro7. Amsterdam (ruim 943 miljoen), Tilburg en Den 

Bosch (ieder 242 miljoen in 2009) en Leiden (225 miljoen). Bij andere gemeenten gaat het om 
kleinere bedragen (60% onder de 10 miljoen). Op provinciaal niveau telt het aardig op. De 
provincie Zuid-Holland heeft zelf niet geprofiteerd van de privatisering (de aandelen van Eneco 
zijn niet verkocht) maar alle gemeenten van Zuid Holland bij elkaar hebben een aanzienlijk 
vermogen verworven: ca 450 miljoen euro (verkoop van Nuon).  

- De provincie en gemeenten in Zeeland hebben weinig profijt gehad van deze privatiseringsgolf; 
zij zijn nog steeds mede-eigenaar van Delta Energiebedrijf.  

 
Onderzoek ontbreekt naar wat er precies met deze gelden is gebeurd. CBS meldt er iets over in 2010 
(maar recente analyses ontbreken voor zover bekend).  
 

Gemeenten voerden met de opbrengst van de aandelenverkoop voor 1,9 miljard euro 
investeringsprojecten uit met een uiteenlopend karakter. Zo werd er geïnvesteerd in een 
schoolgebouw, gemeentehuis of sporthal. In Overijssel werden de opbrengsten uit de aandelenverkoop 
door de gemeenten geïnvesteerd in een uniek co-financieringsproject met de provincie, Investeren met 
gemeenten, waarmee een groot aantal investeringsprojecten versneld wordt uitgevoerd. Ook is geld 
ingezet voor de financiering van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam of voor grondlocaties waarvan de 
verkoop door de economische crisis achterbleef. Hierdoor werden de rentekosten van nieuwe leningen 
bespaard (CBS). 

 
Het dossier Energiemiljarden van De Onderzoeksredactie houdt zich met de vraag bezig waar de 
miljarden gebleven zijn8. 

                                                           
7
 CBS, Opbrengst aandelenverkoop energiebedrijven door gemeenten vooral gebruikt voor investeringen, situatie 2009 

eerste tranche gelden: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-
3627-wm.htm 
8
 Zie: Onderzoeksredactie, dossier Energiemiljarden: www.onderzoeksredactie.nl 
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Tabel: overzicht vrijgekomen middelen (2013)9 
 Middelen  

provincie 
Middelen  
Alle gemeenten (per 
provincie)* 

Gelderland  4,4 miljard  
Noord-Brabant  3 miljard  
Overijssel  1,7 miljard  
Limburg  1,6 miljard  
Friesland  1,2 miljard  
Noord Holland  903 miljoen  
Zuid Holland - 450 miljoen (alle gemeenten) 
Groningen  530 miljoen  
Drenthe  205 miljoen  
Flevoland 6,5 miljoen  
Totaal 13,5 miljard 5,6 miljard 
*een goede en recente informatiebron ontbreekt (nader te onderzoeken) 

 
 
 
 

 
 
Figuur: opbrengsten uit de verkoop (NUON, Essent; CBS 2010) 

  

                                                           
9
 Bron:  

NOS: Provincies investeren 'Nuongelden' 6 juli 2013,http://nos.nl/artikel/526535-provincies-investeren-nuongelden.html.  
CBS: Opbrengst aandelenverkoop energiebedrijven door gemeenten: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-
politiek/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3627-wm.htm  
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3 Provinciale fondsen 
 
 

 
 
 
 

3.1 Vanaf 2013: fondsen voor energie, innovatie en mkb  
 
De meeste Provinciale energiefondsen zijn van start gegaan in 2013 en 2014. Ze zijn dus nog relatief 
nieuw. Dit zijn: het Energiefonds Overijssel  (januari 2013), Limburg (september 2013), Noord Holland 
(oktober 2013), Noord Brabant (december 2013) en Friesland (september 2014).  Drenthe 
financierde al langer energieprojecten via de Drentse Energie Organisatie. De Gelderse 
Innovatiefondsen zijn al langer actief (vanaf 2008, 2011) maar zijn pas vrij recent  - 2012/2013 – ook 
opengesteld voor energie.  
 
Over de Energiefondsen 
 
- In totaal is 483 miljoen ondergebracht bij acht provinciale energiefondsen.  
- Overijssel (150*10), Friesland (90), Noord Holland (85) en Noord Brabant (60) beheren de 

grootste fondsen.   
- Gelderland en Utrecht  hebben geen eigen energiefonds. Het Gelderse Topfonds (fonds-in-fonds) 

functioneert echter feitelijk een energiefonds; het is bedoeld voor energie- en milieutechnologie 
en duurzame energievoorziening. De Innovatie- en MKB fondsen financieren ook projecten in de 
topsector ‘energie’. Utrecht heeft een garantieregeling voor energieprojecten. 

 

                                                           
10

 Het Energiefonds Overijssel beschikt in totaal over 250 miljoen euro. Hiervan is 100 miljoen bestemd voor 
woningcorporaties. Het overige deel (150 miljoen euro) is relevant voor ondernemers: reserveringen voor ondernemers 
(125 miljoen) en innovatie (25 miljoen). 
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- De provincies Groningen, Zuid-Holland en Zeeland hadden eind 2014 nog geen eigen fondsen 
geopend. De provincie Zuid-Holland heeft medio 2015 aangekondigd een energiefonds van 100 
miljoen euro te openen (coalitieakkoord). Flevoland heeft 6,5 miljoen gereserveerd voor energie 
maar is nog in beraad over de vorm.  

- Groningen plannen voor een Energiefonds van €3 miljoen euro. Besloten is om dit voorlopig niet 
op te zetten. Dit heeft te maken met een bezuinigingsslag en met het feit dat die 
noodzaak/behoefte nog niet is gebleken. De situatie rond de aardbevingen en vrijgekomen 
middelen (aardbevinggelden) hebben deze situatie mogelijk veranderd (medio 2015). 
 

Over de Innovatie- en MKB fondsen 
 
- Zes provincies hebben Innovatie- en MKB fondsen van waaruit ook energie-innovaties 

gefinancierd worden. In totaal is hier 304 miljoen ondergebracht. De innovatiefondsen van 
Noord Brabant, Gelderland en Groningen (gepland) zijn de grootste. De Gelderse fondsen zijn het 
langste actief; zij financieren sinds 2012 ook energieondernemingen. Het Brabantse 
Innovatiefonds (125 miljoen) is in december 2013 gestart. Ook het Overijssels Innovatiefonds (42 
miljoen) is recent geopend.  

 
In de bijlage is voor elk van deze fondsen basisinformatie opgenomen (omvang, voorwaarden).  
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Tabel: Overzicht provinciale fondsen (energie, innovatie en MBK)  
Overzicht provinciale fondsen Essent/ Nuon 

gelden 
Energiefonds Innovatie/ mkb fondsen 

1 Overijssel 1700 150* 58 

2 Noord Holland 903 85  

3 Noord Brabant 3000 60 137**  

4 Zuid Holland  35   

5 Gelderland 4400 58 (70?) 30 

6 Drenthe 205 13,5 13 

7 Groningen  530  50 

8 Friesland 1200 90 16 

9 Flevoland 6,5 (6,5)  

10 Zeeland    

11 Limburg 1600 18  

12 Utrecht  (2)  

 Regio: Noord Nederland   Onbekend 
 

 Miljoen: 13.545 483  
(+35 Zuid Holland) 

304 

*Totale Energiefonds Overijssel bevat 250 miljoen. 100 miljoen is voor woningbouwcorporaties, 125 miljoen 
voor ondernemers en 25 miljoen voor technologische innovaties.   

** Brabants Innovatiefonds (125 miljoen) en Clean Tech Fonds (12 miljoen) 
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3.2 Kenmerken en vergelijking 
 
De provinciale fondsen zijn in het algemeen revolverend, dat wil zeggen: leningen, garanties en 
participaties vloeien op termijn weer terug in het fonds. De meeste fondsen financieren met 
participaties, (achtergestelde) leningen en/of garanties. Noord Holland verstrekt geen leningen en 
garanties maar participeert alleen, Utrecht heeft alleen een garantieregeling.  
 
Ze verschillen onderling wat betreft marktconformiteit, rendementseisen, rentepercentages, 
fondsbeheer, beoordelingscriteria en type projecten (innovatiefase, technologie).  
 
Marktconform of niet 
Een belangrijk onderscheidend criterium tussen de fondsen is of ze ‘marktconform’ werken of niet.  
Als lagere overheden niet marktconform werken, moeten zich houden aan Europese 
staatssteunregels als zij risicokapitaal inzetten om ondernemingen te steunen. Deze regels staan 
onder voorwaarden steun toe voor MKB, milieubescherming en hernieuwbare energie (en andere  
categorieën) en er gelden drempelwaarden voor de mate van steun: maximaal 65% kleine 
ondernemingen tot 45% grote ondernemingen, maximaal 15 miljoen euro per onderneming per 
project. Voor steun onder de 7,5 miljoen euro zijn deze (en andere) steuncategorieën vrijgesteld van 
aanmeldingsplicht (Algemene Groepsvrijstellingsverordening: AGVV) 11.   
 
Als de fondsen wel marktconform werken hoeven zich niet aan deze regels te houden. Dit betekent 
o.a dat de zowel rente en financieringsvoorwaarden marktconform moeten zijn.  
 
- De grote energiefondsen in Brabant, Gelderland, Limburg, Noord-Holland  en Friesland werken 

marktconform12. Dit geldt niet voor het Energiefonds Overijssel dat (dus) gehouden aan de 
staatssteunregels. Dit fonds biedt financiering aan tegen lagere rentes en rendementen.  

- Het is lastig te achterhalen welke rentepercentages de fondsen in de praktijk hanteren  voor hun 
financieringen. Dit wordt niet openbaar gemaakt en hangt af van het risicoprofiel van de 
projecten.  

- Ook de rendementseisen die de fondsen stellen zijn niet (gemakkelijk) te achterhalen. Het 
Energiefonds Overijssel gaat uit van 2% rendement op de gehele portfolio en looptijd.  Limburg 
verwacht 5-8% rendement. Het Innovatiefonds Brabant stelt dat het aan het einde van de 
looptijd dezelfde waarde moet hebben als bij aanvang (125 miljoen euro)13. In de praktijk zullen 
veel van de fondsen niet 100% revolverend zijn maar ergens tussen de 25-100% (gegradeerd 
revolverend). Risicodragend kapitaal is immers niet volledig terug te krijgen. Dit soort informatie 
is niet openbaar beschikbaar (zie discussiepunt hieronder).  

 
Toegangsdrempels, voorwaarden  
- De ondergrens voor financiering varieert van €5.000 (Drenthe), €25.000 (Friesland) tot €4 miljoen 

(Brabant). De gemiddelde bovengrens ligt tussen €1-5 miljoen. Friesland is een extreem geval 
met €15 miljoen.  

 

                                                           
11

 Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Europese Commissie van 6 augustus 2008. Artikel 107 en 108. AGGV nr 651/2014. 
Nieuwe AGVV  per juli 2014: Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) 
http://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/vrijstellingen/algemene-groepsvrijstellingsverordening/  
12

 Niet van alle fondsen is precies kunnen achterhalen onder welke voorwaarden ze werken.  
13

 BOM Jaarverslag 2103.  
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- Alle fondsen eisen cofinanciering. Meestal financieren ze tot een maximum van 50%, soms 25% 
van de investeringssom (Brabant) en soms 75% (Overijssel). Participaties zijn altijd in een 
minderheidsbelang (49%).  Dit heeft te maken met risicospreiding, staatssteunregels en de rol 
van de overheid: “Het Limburgs Energiefonds is bedoeld om dat laatste gat in de financiering te 
dichten zodat een project toch uitgevoerd kan worden”.14 Overijssel en Noord Holland stellen als 
aanvullende eis dat de ondernemers zelf mee-investeert met eigen vermogen om hiermee 
commitment af te geven.  Dit blijkt in de praktijk een obstakel te zijn (zie verder). 

- De fondsen streven naar maatschappelijk rendement: de energietransitie versnellen, innovatie 
bevorderen, de lokale economie en MKB versterken. Dit weegt in de beoordeling mee. Op elke 
manier de afweging met financieel rendement plaatsvindt, is vastgelegd in de 
investeringsreglementen (nb niet voor alle fondsen makkelijk te vinden).        

 
Verschillende soorten fondsbeheerders  
- Het fondsbeheer is op afstand van de provincies belegd bij verschillende typen beheerders: bij 

een provinciale Investerings- of Ontwikkelmaatschappij (BOM, NOM, PPM Oost), bij een bank 
(ASN) of bij externe fondsbeheerders. Overijssel is het enige fonds waar een bank het 
fondsbeheer voert over de leningen en garanties. De participaties liggen echter bij een externe 
fondsbeheerder (Start Green Venture Capital, dat ook het Noord Hoollandse Fonds beheert). In 
Friesland is het energiefonds ondergebracht bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting in 
samenwerking met het Nationale Groenfonds en e3. E3 is een samenwerkingsverband dat ook in 
Amsterdam het Energie- en Klimaatfonds beheert15.  

  

                                                           
14

 Directeur LEF Jan Willem Koning, in artikel: Limburgs Energiefonds van start, 18 september 2013.  
15

 Het bleek in de praktijk lastig om fondsbeheerders te vinden. Potentiële partijen wilden liever als projectontwikkelaar of 
financier profiteren van het fonds, of hadden weinig een interesse in een fonds dat aan alle kanten wordt dichtgetimmerd 
met zekerheden (bron: TripleE, IenM: Status-update revolverende fondsen m.b.t. Energie en Klimaat, januari 2014).  
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Tabel: Overzicht provinciale fondsen (energie, innovatie en MBK): financieringsomvang 
Overzicht provinciale fondsen Energiefonds Innovatie/ mkb fondsen 

1 Overijssel Van 100.000   
tot 1 miljoen (participatie) 
tot 1, 5 miljoen  (lening/ garantie) 
 

250.000   
tot 1 miljoen 

2 Noord Holland Van 50.000 (hoog risico)/  
1 miljoen (laag risico)  
tot 1,5 miljoen  
 

 

3 Noord Brabant Vanaf 4 miljoen  Onbekend  

4 Zuid Holland   

5 Gelderland Van 75.000  
tot 5 miljoen  

tot 75.000 (GvI) 
 
50.000  
tot 2,5 miljoen (IIG) 
 

6 Drenthe Van 5.000 tot 50.000 
(energielening) 
50.000 tot 1 miljoen (DEO) 

 
10.000-250.000 
(innovatiefonds)  
100.000 tot 2,5 miljoen 
(Ontwikkelfonds) 

7 Groningen    

8 Friesland Van 50.000  
tot 15 miljoen 

25.000  
tot 1,5 miljoen  

9 Flevoland   

10 Zeeland   

11 Limburg Van 15.000  
tot 1 miljoen 

 

12 Utrecht   

 Regio: Noord Nederland  50.000  
tot 200.000 
(aanjaagfinanciering) 
tot 2,5 miljoen  
 

  Min. 5.000  
Max 15 miljoen 

Min10.000 
Max 2,5 miljoen 
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Innovatiefase en technologie 
De fondsen financieren van preseed tot expansie en soms buyouts, en zowel innovatieve als bewezen 
technologieën. Vaak zijn verschillende fondsen in onderlinge samenhang ontwikkeld om meerdere 
doelgroepen en behoeften te bedienen.  
 
- Het Energiefonds Brabant is bedoeld voor grootschalige uitrol van bewezen technologie en 

(gebundelde) projecten vanaf 4 miljoen euro. Kleine partijen met bestaande technologie kunnen 
hier terecht als ze samenwerkingsverbanden aangaan en projecten bundelen. Vroege fase 
projecten en bedrijven (preseed, seed, early stage) kunnen elders terecht: bij het Brabantse 
Innovatiefonds en CleanTechfonds.   

- Ook Friesland zet een mix van instrumenten in die aangrijpt op de financieringsbehoefte in 
verschillende fases. Zo richt het Friese Energiefonds zich op grotere financieringen van bewezen 
technologie en verstrekt kapitaal voor uitrol, expansie en buyouts, en financiert het Doefonds 
juist innovatieve ondernemingen (seed, startups). In de figuur is de samenhang mooi zichtbaar.   
   

De onderstaande tabel geeft inzicht in positie van de fondsen: kapitaalvorm/ fase/ technologie.  
 
[Nb Dit beeld vereist nog wel nadere aanscherping. Het blijkt niet altijd gemakkelijk te achterhalen 
wat de fondsen precies voor ogen hebben, ook de terminologie verschilt onderling16].   
 
  

                                                           
16

 De terminologie verschilt per fonds. Het Brabantse energiefond hanteert bijvoorbeeld de volgende definitie voor 
‘bewezen technologie’: technologie die op industriële schaal in gebruik is met een aantoonbare performance,  zoals 
windenergie, solar pv, energiebesparing in gebouwen (bijv. LED-toepassingen), Warmte Koude Opslag (WKO), biomassa 
(thermisch of verbranden), industriële reststromen en Warmte Kracht Koppeling (WKK), geothermie. Het NEV 2014 (p122) 
kenmerkt  deze technologieën juist als ‘innovatief’, omdat ze aan het begin van praktijktoepassing staan maar zijn nog te 
duur  om een kans te maken op de markt. Dit maakt vergelijken lastig.   
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Tabel: Overzicht provinciale fondsen (energie, innovatie en MBK): kapitaalvorm/ fasering/ 
technologie  
 
Provinciale fondsen Preseed 

(innovatie) 
Seed 
(innovatie) 

Startup 
(innovatie) 

Uitrol  
(innovatie/ 
bewezen?) 

Expansie 
(bewezen) 

Buy-out 
(bewezen) 

1 Overijssel  Proof of 
concept fonds 
Innovatiefonds 
Twente 

Innovatiefonds 
Overijssel 
Innovatiefonds 
Twente 
Energiefonds 

Innovatiefonds 
Overijssel 
 
 
Energiefonds 

Innovatiefonds 
Overijssel 
 
 
Energiefonds 

 

2 Noord Holland  Participatie-
fonds  
(1/3) 

Participatie-
fonds 
(1/3) 

Participatie-
fonds 
(2/3) 

Participatie-
fonds 
(2/3) 
 

 

3 Noord Brabant 
(zie figuur: levensfase) 

Innovatiefonds  
 

Innovatiefonds  
Cleantech 

Innovatiefonds  
Cleantech 

Innovatiefonds 
Cleantech 
Energiefonds  

Innovatiefonds  
 
Energiefonds  

 

4 Zuid Holland       

5 Gelderland GvI* GvI* IGG/Topfonds IGG/Topfonds Participatie-
fonds 

Participatie-
fonds 

6 Drenthe   MKB Fonds 
Drenthe 

MKB Fonds 
Drenthe 
 
DEO: 
Energielening  

MKB Fonds 
Drenthe 
 
DEO: 
Energielening 

 

7 Groningen   (plan: MKB 
innovatiefonds 

(plan: MKB 
innovatiefonds 

(plan: MKB 
innovatiefonds 

(plan: MKB 
innovatiefonds 

 

8 Friesland Fryslan Fernijt 
(subsidie)  

Doefonds Doefonds Energiefonds Energiefonds Energiefonds 

9 Flevoland       

10 Zeeland       

11 Limburg  Innovatiefonds Innovatiefonds 
Energiefonds 

 
Energiefonds 

 
Energiefonds 
 

 

12 Utrecht    Garantie-
regeling 
 

Garantie-
regeling 
 

 

 Regio: Noord 
Nederland 

? NOM aanjaag-
financiering 

NOM NOM NOM NOM? 

(*) GvI  Fonds Gelderland voor Innovaties, IGG Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland 
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Figuur: samenhang Friese fondsen (innovatieketen) 

 
 

 
 
Figuur: samenhang Brabantse innovatiefondsen (energiefonds ontbreekt in deze figuur, deze is bedoeld voor 
growth, maturity) 
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3.3 De waarde moet zich nog bewijzen… 
 
De provincies willen met hun fondsen bijspringen waar de markt tekortschiet. Lukt dit ook?  
 
De grote vraag is hoe ze in de praktijk gaat werken. Dat is lastig te zeggen. Veel fondsen zijn nog 
maar net van start gegaan en voor zover er al financiering is verstrekt, ontbreekt een openbaar 
overzicht van de verstrekte financieringen. 
 
Uit gesprekken die medio 2014 gevoerd zijn met experts ontstaat een wat ambivalent beeld. De 
volgende posities waren hoorbaar.   
 
Ten eerste wijzen ze er op dat de fondsen niet echt onderscheidend zijn. De criteria liggen dicht 
tegen een gewone bank aan. Bovendien zijn de marktrentes erg laag er is dus een beperkt 
renteverschil. Een aantal energiecoöperaties vinden dit een belangrijke barrière: Het is niet anders 
dan de bancaire financiering17. In Overijssel blijkt de eis dat een ondernemer persoonlijk kapitaal 
moet inleggen een extra barrière te vormen; dit blijkt vaak niet te lukken.  
Daar staat tegenover dat de provinciale fondsen in theorie bereid zijn om grotere risico’s nemen, 
leningen tegen langere periodes te verstrekken (tot 15 jaar) en kleinere projecten financieren. Waar 
projectfinanciering bij banken pas boven de 10 miljoen euro in beeld komt, staan deze fondsen al 
open vanaf 25.000-50.000 euro en in sommige gevallen zelfs lager. Of ze dat kunnen waarmaken in 
de praktijk moet blijken. Bij de financieringen in Overijssel gaat  het om redelijk grote projecten: er is 
in totaal 7,5 miljoen euro uitgezet voor twee leningen en participaties in de bedrijven  Empyro en 
OrangeGas18.  
 
Het belangrijkste dilemma waar de experts op wijzen is als volgt:  
Revolverende fondsen moeten rendement opleveren. Dit verhoudt zich inherent moeizaam met 
financiering van innovatieve en risicovolle projecten. Immers: hoe groter het risico, hoe lager het 
deel dat weer terugkomt.  
 
In de praktijk zullen deze fondsen toch voornamelijk risicomijdend financieren in projecten met 
bewezen marktpotentie en technologie. Het Energiefonds Brabant is daarover het meest duidelijk: zij 
financieren in principe alleen grote projecten en bewezen technologie; de ondergrens voor 
projectfinanciering is 4 miljoen euro. Voor een investering onder de miljoen komen ze hun bed niet 
uit, stelt een lokale Brabantse ondernemer dan ook – terecht- vast. Als het lukt om projecten te 
bundelen, blijkt het Brabantse Energiefonds echter ook voor kleinere professionele partijen 
interessant te zijn19.  
 
De provinciale en gemeentefondsen gaan het probleem van duurzame energie en innovatie niet 
oplossen, voorspelt één van de experts. Al horen we daar op dit moment nog niemand over 20. Een 
andere fondsbeheerder nuanceert dit beeld. De fondsregels zijn glashard en realistisch en veel 
fondsen zijn in de praktijk gegradeerd revolverend, dat wil zeggen dat is ingecalculeerd dat een deel 
niet terugkomt. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in het fonds in Noord Holland dat 2/3 van het fonds 
reserveert voor ‘reguliere projecten’ met een laag risico en 1/3 voor ‘innovatieve projecten met een 

                                                           
17

 PBL, Elzenga, Schwencke, Energiecoöperaties, maart 2014. Zie 3.8 Beschikbaarheid van kapitaal.  
18

 Jaarverslag Energiefonds Overijssel 2013 
19

 energiecoöperatie, contact juli 2014 
20

 RvO Beraad Groenprojecten  
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hoog risico’. De fondsen maken niet openbaar welke percentages (mate van revolverendheid) ze 
hanteren omdat dit hun onderhandelingspositie zou verzwakken, voegt hij hier nog aan toe. Dit zal 
ergens tussen de 25% en 100% liggen21.  
 

3.4 Conclusie: Voorlopig nog volop behoefte aan risicodragend kapitaal 
 
De experts verwachten dat er in de praktijk een enorme behoefte blijft bestaan aan financiers die 
risicodragend kapitaal inbrengen. In het bijzonder als: co-financier, met risicodragend vermogen voor 
vroege fase financiering (marktintroductie ) en innovatieve business concepten.  
 

Hier zit een duidelijk gat die lastig is in te vullen. Er worden wel business concepten ontwikkeld of 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd, meestal met subsidie en door consultants die zelf geen risico 
lopen. We hopen op ondernemers die dit soort kansrijke business concepten verder ontwikkelen 
en die bereid zijn zelf een deel van de aanloopkosten te dragen. Hiermee hebben ze ook belang bij 
succes van de onderneming22.  

 
De fondsmanagers van de provinciale fondsen zoeken naar cofinanciering van startups, pre-seed en 
vroege fase bedrijven. Ze zien nog volop ruimte voor financiers met durfkapitaal voor kleinere 
innovatieve projecten en ondernemingen.  

Startende ondernemers pakken meestal geen grote projecten op als diepe geothermie maar 
richten zich op de ontwikkeling van apps, adviezen en nieuwe bedrijfsconcepten. Vaak is er 
behoefte aan start- en werkkapitaal. Een bank doet dit niet en een provinciaal fonds ook niet.  

 

  

                                                           
21

 PPM Oost, september 2014.  
22

 Energiefonds Brabant,  augustus 2014. 
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4 Gemeenten  
 

4.1 (Verloren) zeggenschap over lokale energie  
 
In hoeverre spelen gemeenten een rol als financier in de energiesector? Wat stellig gesteld: de 
meeste gemeenten spelen geen rol als financier en willen dat ook niet: 70% van de gemeenten zegt 
niet bereid te zijn om te investeren in de verduurzaming van de eigen energievoorziening23.  
 
Verwonderlijk is dat niet. Gemeenten hebben zich immers de afgelopen tien, vijftien jaar juist 
vergaand teruggetrokken uit de energievoorziening. De vroegere nutsvoorzieningen zijn 
geprivatiseerd en met de verkoop van hun aandelen hebben gemeenten zeggenschap uit handen 
gegeven. Energie is voor gemeenten daarmee vooral een ruimtelijke ordeningsvraagstuk gericht op 
de ruimtelijke inpassing van zon en windturbines in de gebouwde omgeving en het landschap.  
 
Het gebrek aan middelen en bevoegdheid om handen en voeten te geven aan de energievoorziening, 
verhoudt zich slecht met de ambitieuze klimaat- en  energiedoelen die ze desondanks vaak hebben24. 
Ze zijn afhankelijk van de markt of samenleving om die doelen te realiseren.  
 
Een aantal gemeenten laat de laissez faire houding op energiegebied inmiddels weer los en neemt 
het heft zelf in handen. Een aantal is daarbij ook actief als financier. We noemen hier een aantal 
voorbeelden. Een goed overzicht van deze fondsen en activiteiten ontbreekt vooralsnog (voor zover 
bekend).  

4.2 Gemeentelijke energiefondsen  
 
Een aantal gemeenten heeft een Energiefonds opgericht.  
  
- Amsterdam heeft een deel van de Nuon-gelden ondergebracht in het Amsterdamse 

Investeringsfonds (AIF). Via het Amsterdamse Klimaat en Energiefonds (45 miljoen euro) 
investeert Amsterdam in energieprojecten. Dit is een marktconform revolverend fonds dat 
projecten met bestaande technologie tot een maximum van 5 miljoen euro financiert. Daarnaast 
zijn er middelen vrijgemaakt uit het AIF- Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit voor goedkope 
leningen voor duurzame initiatieven in de stad, waaronder startende ondernemers. 
  

- Utrecht heeft sinds eind 2013 het Energiefonds Utrecht van 6 miljoen euro opengesteld voor 
bedrijven en andere duurzame initiatieven. Dit is ook bedoeld voor ondernemers en alle fasen, 
inclusief startups (behalve buyouts) en financieringen tussen de 25.000 en 1 miljoen euro. 
Daarnaast is een goedkope lening van tussen 5.000 en 25.000 euro mogelijk voor bestaande 
technologie (Energielening Utrecht). In 2012 was daarnaast al een ‘Initiatievenfonds Utrechtse 
Energie’ van 1 miljoen euro opengesteld  voor bewonerscollectieven.  De regeling wordt in 2014 
voortgezet. Dit is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO). Utrecht heeft geen Nuon of Essent gelden.  

 

                                                           
23

 Royal Haskoning – de Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving, juni 2014. www.royalhaskoningdhv.com/nl-
nl/specials/gemeentelijke-barometer-fysieke-leefomgeving 
24

 PBL studie over energiecoöperaties, 2014.  
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- Den Haag heeft sinds 2013 het Energiefonds Den Haag (ED) van 4 miljoen euro. Dit richt zich op 
de verbetering of uitbreiding van stedelijke verwarming- en koelingnetwerken, die gevoed 
worden met aardwarmte  biomassacentrales of zeewatercentrales. Daarnaast ook projecten voor 
verduurzaming van kantoorgebouwen en flats en de aanleg van warmtenetwerken voor 
meerdere gebouwen. Het Energiefonds is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO), vanuit JESSICA. 

 
- Ook andere grote gemeenten zoals Groningen en Haarlem hebben geld gereserveerd voor 

investeringen in de energietransitie. Ze beschikken niet over Essent of Nuon gelden maar hebben 
andere middelen vrijgemaakt. Groningen heeft een zeer ambitieus energieprogramma en 
ondersteunt de energiecoöperatie Grunneger Power en nieuwe coöperatieve lokale 
energieleverancier NLD energie (samen met de Noordelijke provincies) 25.    

 
Daarnaast zijn er gemeenten die kleinere fondsen hebben geopend voor ondersteuning van lokale 
burgerinitiatieven.  
 
- Leiden heeft in totaal 225 miljoen euro ontvangen van de verkoop van Nuon. Ruim 100 miljoen 

euro is beschikbaar voor incidentele investeringen. Dit is onder andere gereserveerd voor 
energiezuinig straatverlichting en een zonnecentrale op een muziekcentrum. Daarnaast zijn  per 
februari 2014 twee fondsen geopend: een duurzaamheidfonds (2 miljoen) en een 
initiatievenfonds (1 miljoen).  Het eerste fonds biedt subsidie en leningen is voor stimulering van 
energiebesparing bij particuliere woningeigenaren, het tweede fonds verleent voor subsidie voor 
lokale maatschappelijke initiatieven. Er zijn (nog) geen voorzieningen voor bedrijven of 
projecten. 

4.3 Regionale energiebedrijven en participatiefondsen  
 
Een aantal kleinere gemeenten bundelt regionaal de krachten en heeft een eigen energiecoöperatie 
of – bedrijf en/of een participatiefonds opgericht voor financiering regionale projecten26.  

 
Het mooiste voorbeeld is de gemeente Haarlemmermeer dat een eigen energiebedrijf heeft 
opgericht  (Tegenstroom) en een participatiefonds (Meermaker) voor ontwikkeling en financiering 
van duurzame energieprojecten. De gemeente heeft 3,3 miljoen euro ingebracht dat vervolgens is 
aangevuld door bedrijven en andere financiers tot 33 miljoen27.  
 
Meermaker is een actief participatiefonds, opgericht door de gemeente Haarlemmermeer, met als doel om 
duurzaamheid in de polder te versnellen en opschalen. Meermaker doet dit door partijen bij elkaar te brengen 
en het verstrekken van financiële bijdragen aan duurzame innovatieve projecten, die anders niet van de grond 
zouden zijn gekomen. De geselecteerde projecten worden voor maximaal 40 procent door Meermaker 
gefinancierd. Gebleken is dat het meedoen van Meermaker andere financiers vertrouwen geeft; ze zijn 
daardoor ook bereid om deel te nemen in projecten. Doordat ondernemers hun eigen financiers meebrengen, 
vergroten we het investeringsbudget

28
. 

                                                           
25

 PBL, Elzenga, Schwencke, Energiecoöperaties. Hoofdstuk 4 over Gemeenten. 
26

 Energiecoöperatie Dordrecht is een samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en energiebedrijf HVC. Opmerkelijk 
gezien het feit dat HVC een gemeentelijk energiebedrijf is. De Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA), een 
coöperatie van vijf gemeenten in Noord Holland (opgericht november 2014). Coöperatieve Achterhoekse Groene 
Energiemaatschappij (AGEM), een coöperatie van acht gemeenten. 
27

 http://www.hetkanwel.net/2013/09/21/haarlemmermeer-wil-silicon-valley-van-duurzaamheid-worden/ 
28

 www.meermaker.nl 
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Andere voorbeelden zijn:  

- Energiecoöperatie Dordrecht is een samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en energiebedrijf HVC.  
- De Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA) is een coöperatie van vijf gemeenten in Noord 

Holland (opgericht november 2014). DECRA investeert in een windturbine en heeft een stimuleringsfonds 
opgericht.  

- Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) is een coöperatie van acht gemeenten. 
AGEM investeert in regionale projecten.  

 

4.4 Conclusie: interessant voor starters en kleine projecten  
 
De gemeentefondsen lijken zeker interessant te zijn voor de doelgroep van deze studie: de startende 
ondernemer en ontwikkelaar van kleinschalige lokale energieprojecten. De fondsen van Amsterdam 
en Utrecht zijn ook bedoeld voor ondernemers, inclusief de startups. In Amsterdam worden starters 
ondersteund vanuit het Rockstart Accelerator programma. Ook Utrecht richt zich op deze doelgroep: 
er zijn al leningen vertrekt aan Solease, LomboxNet, MKB Energiefinanciering en Klimaatgarant Solar.  
Het fonds in Den Haag lijkt meer gericht op grotere kapitaalintensieve warmteprojecten, hoewel de 
eerste lening bestond uit een relatief klein zonproject. De fondsen uit Leiden zijn niet interessant 
voor energieondernemers.  Of andere gemeenten vergelijkbare kansen bieden zou per gemeente 
bekeken moeten worden. Het is onbekend of dit onderzoek al ergens gedaan is of plaatsvindt.  
 
Net als bij de provinciale fondsen zal in de praktijk blijken of het financieringsprobleem echt opgelost 
wordt.  
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5 Conclusie: risicodragend kapitaal blijft nodig katalysator 
 
Kan de startende ondernemer terecht bij de provinciale en gemeentefondsen als hij of zij zoekt geld 
voor een innovatief kleinschalig duurzaam energieproject?  
 
Duidelijk is dat de provinciale en gemeentelijke fondsen het gat proberen te vullen dat banken, 
institutionele beleggers, investeringsfondsen laten liggen. Vanuit hun maatschappelijke opgave 
stimuleren de lagere overheden duurzame energie, innovatie en mkb bedrijven. Sinds 2013 zijn er in 
bijna alle provincies energie- en/ of innovatiefondsen ingericht. Ook gemeenten stellen zich steeds 
pro-actiever op. De middelen zijn duidelijk toegenomen en er is (ruim) geld beschikbaar voor 
financiering van startups en innovatie.  
Het geld klotst tegen de plinten (hoor je vaak). Bereikt het ook bestemming?   
 
Of de overheidsfondsen het probleem van de financierbaarheid van duurzame energie gaan 
oplossen, moet komende jaren in de praktijk blijken. Experts zijn er op dit moment niet zo zeker van. 
Eén is heel stellig: de fondsen gaan het probleem niet oplossen. Al horen we daar nog niemand over. 
De belangrijkste bottleneck vormt de wens om revolverend en marktconform te financieren. Dit staat  
op gespannen voet met de wens om risicovolle vroege fase ontwikkeling en innovatie te 
ondersteunen. Het is nog afwachten of de innovatieve energiemarkt door deze fondsen bediend kan 
worden. Alle fondsen zoeken naar cofinanciers en medebeoordelaars om ze over de drempel heen te 
helpen. Een strategische partner die ook vertrouwen in de ondernemer en het project heeft geeft 
extra comfort, stelt een fondsbeheerder, zeker voor vroege fase financiering (preseed, pilot, testing) 
en innovatie. 
 
Financiers zoals Stichting DOEN die risicodragende geld inbrengen, zijn belangrijk om het provinciale 
en gemeentegeld vrij te maken: het helpt de fondsbeheerders over de drempel en fungeert daarmee 
als katalysator en hefboom.  
 
Kortom: voorlopig is er een blijvende behoefte aan financiers die risicodragend kapitaal inzetten.  
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Bijlage Provinciale fondsen 
 

Provincie Brabant 
 
Context: 

- De provinciale Energieagenda 2010-2020 vormt de leiddraad voor het investeringsbeleid rond energie. De 
provincie wil kansrijke project ideeën voor duurzame energie ondersteunen.  

- In Noord Brabant is €3 miljard aan Essent-gelden vrijgekomen. Hiervan is €1 miljard bestemd is voor gerichte 
investeringen in Brabant. Tussen 2010 en 2013 is €71 miljoen vrijgemaakt voor de energietransitie (1

e
 tranche). 

Voor 2013-2016 is €60 miljoen gereserveerd voor een Energiefonds, €125 miljoen voor het Innovatiefonds voor 
mkb bedrijven en kennisinstellingen (2

e
 tranche).  

- De fondsen zijn in beheer van de Brabantse Ontwikkelmaatschappij (BOM). De BOM is in 1983 opgericht door 
het ministerie van Economische Zaken en de provincie Noord-Brabant. Als aandeelhouders hebben zij de BOM 
opdracht gegeven een actieve en stimulerende rol te spelen ten gunste van de Brabantse economie.  

- BOM en BOM Capital investeren daarnaast ook buiten de investeringsfondsen om in innovatieve 
ondernemingen.  

 
Zie: Investeringfondsen http://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Agenda-voor-
Brabant/Investeringsfondsen.aspx. 

 
 
Energiefonds Brabant (€ 60 miljoen) 

- Start:  december 2013  
- Fondsbeheer:  BOM Holding, Brabantse Ontwikkelmaatschappij  
- Revolverend fonds: marktconform (niet gehouden aan de staatssteunregels).  
- Fase: ontwikkel- en bouwfase. 
- Technologie: bewezen en beproefde technieken, grootschalige uitrol (expansie), duurzame energie opwekking 

en –besparing. Project vrijwel gereed voor constructie.  
- Projectfinanciering (niet gericht op het investeren in ondernemingen).  
- Voorwaarden: projectomvang minimaal €4 miljoen (of gebundelde projecten van €10.000-500.000),  
- maximaal 25% van investeringssom, 50% (ontwikkelfase) 
- Het moet gaan om herkenbare projecten waarbij burgers deels zelf betrokken kunnen zijn bijvoorbeeld via lokale 

energie-initiatieven.  
- Financieringen (2014): nog geen financieringen, groot aantal projecten in de pijplijn.  

 
- Nb: Bundeling van projecten: Duurzame energieprojecten en initiatieven van minder grote omvang: Voor 

kleinschalige(re) doch kansrijke initiatieven die niet als zelfstandig project in aanmerking komen voor een 
investering vanuit het Energiefonds Brabant, worden er samenwerkingsverbanden gevormd. Samen met 
gespecialiseerde partners ontwikkelt het Energiefonds Brabant gezamenlijke proposities die op gestructureerde 
wijze ingezet kunnen worden om duurzame projecten te realiseren. Via dergelijke partnerships investeert het 
Energiefonds Brabant ook in verduurzaming op kleinere schaal. Het opzetten van dergelijke structuren is 
momenteel in voorbereiding. Gedurende 2014 zullen de eerste partnerships operationeel worden. 

 
website: www.bom.nl/investeringsplein/energiefonds 
 

Innovatiefonds Brabant (€125 miljoen) 
- Start: december 2013 
- Fondsbeheer: BOM Capital  
- Revolverend fonds,  
- Fase: preseed, seed, early stage, growth, maturity. Innovatieve mkb-bedrijven 
- Technologie: voor energie de 'topcluster' Hightech (waaronder: solar, mobiliteit).  Andere sectoren: Life 

Science&Health, Agro(food), biobased economy, logistiek en maintenance). Bedrijven die zich richten op 
‘maatschappelijke opgaven’  hebben de voorkeur (zoals duurzame energie, zorg).  

- Portfolio 2013: 4 participaties (BOM Jaarverslag 2013)  
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Website:  http://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Agenda-voor-Brabant/Investeringsfondsen/Innovatiefonds.aspx 

 
waarvan voor 
Ontwikkelfonds (€20 miljoen) 
 
Cleantechfonds (€12 miljoen) 

- Start: november 2013 
- Fondsbeheer: BOM Capital  
- Fase: vroege fase (seed, early stage) en groei (growth). Jonge innovatieve ondernemingen.  
- Technologie:  innovatieve energietechnologie (zonne-energie, elektrisch rijden, intelligente netwerken, opslag- 

en distributie).  
- Max 50% financieringsbehoefte 
- Portfolio (2013): onbekend  

 
Biobased Fonds 

- Het biobased fonds is niet bedoeld voor brandstoffen en energietoepassingen  
 
BOM/ BOM Capital 

- BOM participeert in kansrijke en innovatieve initiatieven in Brabant in één van de negen topsectoren. 
Participaties tot max 2,5 miljoen, minderheidsbelang tussen 15-49%, marktconforme rendementen, 
aandelenkapitaal, eventueel aangevuld met een lening. Exit na 5-7 jaar.  

- BOM Capital investeert risicodragend in Brabantse ondernemingen, in startende en groeiende ondernemingen, 
en volwassen bedrijven met een innovatief karakter.  

- Portfolio: 4 energie financieringen  
- Vroege fase fondsen (pre-seed, proof of concept (POC)  

o Bright Move: Twee fondsen: pre-seed (innovatief product of dienst) en proof-of-concept (POC) fonds 
(testen haalbaarheid technologie), Achtergestelde persoonlijk lening  tot max. €100.000 

o Starterslift : Twee fondsen: pre-seed tot €50.000, POC tot €125.000 
o Websites: www.brightmove.nl, www.starterslift 

 
website: www.bom.nl/capital 

 
 

Contacten: 
- Joris van der Geest, Fondsmanager (a.i.) Energiefonds Brabant, jvandergeest@bom.nl, 088-8311132, 06-19866246.  

Contact per email en telefonisch gesprek d.d 28 augustus 2014. 

- Koen den Houting, Investment analist Energiefonds Brabant, Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM),  06-46 99 
60 14, kdenhouting@bom.nl. Emailcontact 26 september 2014.  
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Provincie Overijssel 
 

Context: 
- De provincie Overijssel heeft een ambitieus energieprogramma. De doelstelling van het Provinciaal 

Energieprogramma Nieuwe Energie is 20% nieuwe energie in 2020 . Dit benadrukt de p economische kansen 
voor de regio: “Energie is een sterk veranderende markt met veel mogelijkheden voor de lokale economie.” Tot 
2015 ligt de focus van het programma op “energiepioniers, ondernemers, groepen inwoners en 
belangenorganisaties die innoveren en verandering brengen, meer werkgelegenheid realiseren en 
lastenverlichting door slim gebruik van energie”. Het MKB Netwerk Overijssel Nieuwe Energie ondersteunt 
ondernemende pioniers in de regio. 

- Een deel van de Essent-gelden is gereserveerd voor duurzame energie en energiebesparing. Dit is voornamelijk 
ondergebracht in het Energiefonds Overijssel. Daarnaast zijn er fondsen voor innovatie, versterking van het MKB 
en de regionale economische structuur.  
 
(www.overijsselheeftnieuweenergie.nl) 

 
 
Energiefonds Overijssel (€ 250 miljoen) 

- Start: januari 2013 
- Fondsbeheer: Energiefonds: ASN (voorleningen/ garanties) en Start Green Venture Capital (voor participaties).  
- Revolverend fonds: rendement van 2% (voorwaarden staatssteun). 
-  €250 miljoen, waarvan 125 miljoen voor ondernemingen en 25 miljoen voor technologische innovatie en 100 

miljoen voor  woningcorporaties en maatschappelijke organisaties.  
- Fase: seed, aanloop, expansie 
- Technologie: energieopwekking en – besparing. Geen windenergie.  
- Participaties vanaf €100.000 tot 1,5 miljoen (minderheidsbelang)  
- Leningen en garanties vanaf €1 miljoen (maximaal 75% financieringsbehoefte).  
- Innovatie: ondernemer moet zelf een deel van het benodigde kapitaal inleggen (in plaats van via derden) .  
- Portfolio: 7,5 mln; waarvan 3 mln voor bedrijven: Orange Green, Empyrolyse. verduurzaming van sportbedrijf, 

aardwarmte glastuinbouw, biogas voor transport, collectieve zonne-energie projecten .   
 
website: www.energiefondsoverijssel.nl 

 
Innovatiefonds Overijssel (€42 miljoen) 

- Start:  
- Fondsbeheer:  PPM Oost  
- Revolverend fonds:  
- Fase: start en groeifase 
- Technologie: inclusief sector EMT energie- en milieutechnologie waaronder een dedicated categorie duurzame 

energievoorziening.    
- Financiering: leningen van €250.000 tot 1 miljoen. 
- Portfolio: ?  
 

Zie: www.overijssel.nl/thema's/economie/innovatie/innovatiefonds 

 
 
Innovatiefonds Twente (€ 15 miljoen)  

- Start : juni 2014 tm 2017 
- Fondsbeheer:  PPM Oost  
- Technologie: High Tech Systemen en materialen 
- Fase: vroege fase 
- Portfolio: ?  

 
Zie: www.ppmoost.nl/page/innovatiefonds-twente 

 
Proof of conceptfonds Twente (€2 miljoen) 
- Start: ? 
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- Fondsbeheer:  Kennispark Twente (?)  
- Revolverend fonds: rente van 11% wegens hoge risico’s 
- Fase: seed 
- Lening: max. €250.000  
- Als proof of concept technisch niet haalbaar is, is de afbetaling van de lening niet nodig.  

 
Zie: www.kennispark.nl/nl/do-business/financiering-proof-of-concept-fund 

   
Overig: innovatiefondsen/ regelingen:   
- Voucherregeling Open Innovatiecentra (2012), regio Zwolle Incubator fonds www.regiozwolleincubator.nl/  

 
Andere regelingen:  
- Regelingen:  voor VVE’s en particulieren, subsidieregeling Energielandschappen Overijssel (sinds 2013) voor 

ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie projecten (energielandschappen).  
-  In juni 2014 is een regeling geopend voor ‘ondersteuning lokale initiatieven met goede ideeën middels ‘vouchers’, 

een kleine subsidie (max. € 3.000) voor de uitvoering van projecten (totaal €1miljoen beschikbaar).  

- Zie: Subsidieregelingen Nieuwe energie en energiebesparing Overijssel: 
http://www.overijssel.nl/thema's/economie/sectoren/nieuwe-energie/subsidieregelingen 

 
Contacten: 
- Arnout Potze, Provincie Overijssel, programmaleider Nieuwe Energie. Telefonisch gesproken op 18 augustus 2014.  

- Dorine Putman-Devilee, ambassadeur ASN, EnergiefondsOverijssel d.d. 16 september 2014. 
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Provincie Gelderland  
 
Context: 
- De provincie Gelderland zet een deel van de vrijgekomen NUON-gelden (€4,4 miljard) in als impuls voor de Gelderse 

economie en werkgelegenheid. In 2011 is €100 miljoen gereserveerd voor revolverende fondsen (of: uiteindelijk €88 
miljoen?), onder ander in: het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IGG) (totaal €30 miljoen) en het Topfonds 
Gelderland (€70 miljoen of: 58?) .   

- Er is geen specifiek Energiefonds opgericht. Energieprojecten en – ondernemingen zijn financierbaar vanuit deze en 
andere innovatie- en participatiefondsen. Dit valt onder de sector EMT energie- en milieutechnologie waaronder ook 
een dedicated categorie duurzame energievoorziening.    

- Ontwikkelmaatschappij PPM Oost is fondsbeheerder voor al deze fondsen.   
 
 
Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IGG: € 30 miljoen) 
- Start: 2011 
- Revolverend fonds: marktconforme voorwaarden 
- Technologie: bewezen  technologie, onder andere sector EMT energie- en milieutechnologie waaronder een 

dedicated categorie duurzame energievoorziening.    
- Fase:  
- financieringen van €50.000 tot 2,5 miljoen  
 
Topfonds (€ 58 miljoen, waarvan €35miljoen voor energie) 
- Start:  
- Revolverend: marktconforme voorwaarden 
- Fonds-in-fonds is aangevuld met middelen van Economische Zaken en Europa  
- €23 miljoen voor de energie- en milieutechnologie(EMT sector) waarvan €35 miljoen voor de duurzame 

energievoorziening.  
- Fase:  
- financieringen van €75.000 tot 2,5 miljoen, voor duurzame energie tot €5 miljoen.  
-  
 
Fonds Gelderland voor Innovaties (€ 16 miljoen) 
- Start: 1

e
 tranche: €6 miljoen (2008), 2

e
  tranche 10 miljoen (november 2013). 

- Fase: pre-seed, startups, innovatieve projecten 
- Financiering: max €75.000.  
- Portfolio: 4 energieprojecten (ca 5% van hele portfolio) 

 
Participatiefonds PPM Oost   
- basisfonds voor versterking van de Gelderse economie.   

 
Portfolio:  PPM Oost energie uit diverse fondsen: 
- HuismerkEnergie (energieleverancier), LochemEnergie (energiecoöperatie), Bio-energie de Vallei (biomassa centrale), 

deepwater-energy, TSC Solar (hoog-effciënte panelen) en 2-B energy, Watch-E (energiemanagement systeem voor 
huishoudens), Thermosmart (wifi thermostaat) en anderen. (Zie: www.ppmoost.nl/page/sector-energie) 
 

-  
Contact 
- PPM Oost (Participatiemaatschappij Oost NV) is beheerder van de Gelderse fondsen (motto: Participeren in durven en 

doen). Zij zijn al 10 jaar actief in de markt en volgens eigen zeggen zeer succesvol: “Anderen komen bij ons langs”. 
PPM oost beheert ook het Innovatiefonds Overijssel en het Innovatiefonds Twente voor de provincie Overijssel.   

- PPM Oost: Freek Welling, senior investment manager PPM Oost, 06-81857315, Freek.Welling@ppmoost.nl, 
telefonisch, gesproken 23 september 2014.  

 
-  

 
  

mailto:Freek.Welling@ppmoost.nl
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Provincie Limburg 
 

Context: 
 
 
 
Limburgs Energiefonds (€18 miljoen) 
- Start: september 2013 
- Fondsbeheer: Groen Vermogen onderdeel van Finquiddity Vermogensbeheer. 
- Revolverend fonds: 5-8% rendement  
- Doel: kansrijke projecten op het gebied van energiebesparing of duurzame energieopwekking vóór of ín Limburg. 
- Technologie: bewezen technologie (geen ontwikkeling). Het project moet aantoonbaar rendabel zijn.  
- Fase:  
- Leningen, garantiestellingen en participaties van €15.000,- tot € 1 miljoen, max. 50% financieringsbehoefte.  
- Onderscheid tussen kleine eenvoudige projecten max €400.000) en grote complexe projecten vanaf €400.000 
 

(www.limburgsenergiefonds.nl; www.limburg.nl/lef) 

 
 
Innovatiefonds Limburg/ Innovatiefondsen van LIOF 
- Start: 2009 
- Innovatie MKB  
- Technologie: divers waaronder zonne-energieprojecten.  
- Fondsbeheer: Beheer Innovatiefonds Limburg B.V. (nu LIOF, Limburgse Investerings- en Ontwikkelmaatschappij?) 
- Het is onduidelijk of dit fonds nog actief is; in 2013 is het kritisch beoordeeld door de Rekenkamer. 
- Financiering van innovatie vindt ook plaats via een innovatiefondsen van LIOF, Limburgse Investerings- en 

Ontwikkelmaatschappij. Hoe beide fondsen zich tot elkaar verhouden is onduidelijk. Energie is minimaal 
vertegenwoordigd.   
 
Websites: www.limburg.nl/innovatiefonds en www.liof.nl 
 

Contact: 
Niet gesproken. 
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Provincie Noord Holland 
 

Context: 
- Oorspronkelijk wilde de provincie een Energiefonds; de doelstelling is verbreed tot ‘stimulering van een duurzame 

economie’.  
 
 
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (€30 miljoen tot €85 miljoen) 
- Start: juni 2013.  
- Fondsbeheer: KplusV en Start Green.  
- Revolverend marktconform 
- € 30 miljoen (eerste tranche) met mogelijke uitbreiding tot € 85 miljoen.  
- Fase: seed/(pre)start, aanloop, groeifase innovatieve bedrijven  
- Technologie: bewezen en innovatieve projecten in biomassa, duurzame bouw, zonne-energie en technologie voor 

wind op zee.   
- Financiering: alleen eigen vermogen in de vorm van seed capital, aanloopkapitaal en expansiekapitaal. In afwijking 

van andere provinciale fondsen verstrekt het GEEN leningen, converteerbare leningen en garanties.  
- Voorwaarden: minderheidsbelang (max 50%), ondernemers moeten - naar vermogen - rechtstreeks mee investeren 

om zo commitment af te geven. Zie Investeringsreglement 29 oktober 2013.  
- Type projecten:  

o 2/3 van het fonds is voor reguliere praktijkrijpe projecten (vanaf € 1 tot 1,5 miljoen).  
o 1/3 is bedoeld voor innovatieve projecten en bedrijven (pilot- en demonstratie) van 500.000 tot 1,5 miljoen 

per 12 maanden per onderneming.  
- Exit: na 3 tot 7 jaar 
- Portfolio: Er zijn nog geen deelnemingen gerealiseerd.  
 

www.pdenh.nl,  
 

Contact 
Niet gesproken 
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Provincie Zuid Holland 
 

Context: 
- WattAnders Energieagenda 2016-2020-205  
- Oorspronkelijk 2015: Plannen voor een fonds van 100 miljoen in Coalitieakkoord. 
 
In de Energieagenda 2016 - 2020 - 2050 wordt €100 miljoen voor fondsvorming voor de energietransitie al aangekondigd. 
Deze €100 miljoen is verdeeld in:  
- €50 miljoen voor warmte-infrastructuur  
- €15 miljoen voor warmteopwekking  
- €35 miljoen voor innovatie in energie  
 
De inzet van €65 miljoen voor warmte wordt met andere partijen binnen Zuid-Holland op dit moment nog onderzocht. De 
provincie heeft voor de inzet van de fondsmiddelen een marktverkenning uitgevoerd, die de basis is voor de 
investeringsstrategie voor de oprichting van het Energie-Innovatiefonds. 
 
 
Energie-innovatiefonds  
 
richt zich op het ontwikkelingen van nieuwe technologieën die (op termijn) bijdragen aan de verduurzaming van energie, 
waarbij sprake is van marktfalen bij het financieringsvraagstuk. De innovaties dienen een bijdrage te leveren in de trias 
energetica. Bovendien moet de kans op nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zuid-Holland van betekenis zijn. 
Hiervoor willen we € 35 mln beschikbaar stellen. Het fonds is revolverend. Dat houdt in dat geld dat retour komt, 
beschikbaar is om te investeren in innovatiekansen. 
 
Zowel projecten en producten die primair ontwikkeld zijn om de energiehuishouding te verduurzamen en projecten en 
producten waarbij de verduurzaming ‘bijvangst’ is, zijn relevant. Het fonds zal zich richten op doorontwikkeling van proven 
concepts. Dit kan betrekking hebben op vernieuwing van producten, markten en een combinatie hiervan. Op basis van de 
uitgevoerde marktverkenning gaat het fonds zich richten op drie vormen: 
1. Financiering van de eerste scale up-fase. Het draait hierbij om het commercialiseren van in concept bewezen 
technologieën. De partijen die tot op heden geconsulteerd zijn, hebben dit als een lastige stap ervaren. 
2. Werkkapitaal verschaffen. Dit is moeilijk verkrijgbaar bij banken. Vooral bij snelle groei en financiering van voorraden en 
bestellingen levert dit problemen op. Een zogenaamde ‘swing-lijn’ (flexibele kredietlijn) vanuit een fonds kan hier uitkomst 
bieden. 
3. Alternatieven bieden voor een leaseoplossing. Verschillende partijen hebben aangegeven vendor finance nuttig te 
vinden. Deze oplossing vergroot de afzet- en groeimogelijkheden. Leasemaatschappijen kunnen en/of durven vanwege de 
relatief nieuwe producten zich nog nauwelijks op deze markt te begeven. Vendor finance kan fungeren als een opstap naar 
een oplossing door een leasemaatschappij. 
 
Het Energie-innovatiefonds is een aanvulling op bestaande fondsen in Zuid-Holland die (deels) op het 
vlak van innovatie en energie opereren. De voorstellen voor de inrichting en reglementering van het 
fonds zijn door Provinciale Staten vastgesteld (dd oktober 2016). 

 
Contact 
Geen.  
Investeringsstrategie Energie-Innovatiefonds Zuid-Holland (EIF): 
http://www.energieagendazuidholland.nl/sites/www.energieagendazuidholland.nl/files/documenten/investeringsstrategie
_energie_innovatiefonds_zuid-holland_ps_vastgesteld_12_okt_2016.pdf  
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/@14294/zuid-hollands-fonds/ 
http://coalitieakkoord.zuid-holland.nl/node/766 
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Provincie Friesland 
 

Context 
- Friesland streeft naar onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen. In het kader van het Programma Duurzame  
- Energie zet de provincie meerdere financieringsinstrumenten in. Voor een deel is dit gecombineerd met het 

investeringsprogramma Wurkje foar Frysland gericht op versterking van de Friese economie. Er is €13 miljoen 
beschikbaar voor stimulering van MKB op gebied duurzame energie.  

- Bijzonder in Friesland is interne samenhang van het financiële instrumentarium. De fondsen en regelingen 
grijpen aan op verschillende fasen en behoeften van ondernemingen: van preseed tot expansie/ groei en buy-
out.  

- Friesland zet hiervoor een deel van de €1,2 miljard  Nuon reserves in. 
 
Zie: Provincie Friesland Programma Duurzame energie. Uitvoeringsregeling Duurzame energie 2014-2020. 
www.fryslan.nl/duurzameenergie;   
Investeringsprogramma Wurkje foar Frysland (www.fryslan.nl/10255/wurkje-foar-fryslan en 
www.fryslan.nl/wurkje).  

 
Energiefonds Fonds Schone Friesche Energie (€90 miljoen) 

- Start: 2 september 2014. Formele lancering eind oktober 2014.  
- Fondsbeheer: (per september 2014) Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), in 

samenwerking met Nationaal Groenfonds en e3 (nb: ook Amsterdams Klimaat en Energiefonds).  
- Revolverend fonds  
- Bewezen technologie: uitrol 
- Fase: uitrol, expansie en buyouts. 
- Financiering: leningen, garanties, participaties  
- projecten op gebied van energieproductie en besparing.  
- Financieringen: 

o Investeringen: min € 50.000,- tot  maximaal €15 miljoen per project. Max 49% financieringsbehoefte, 
andere financiers onder zelfde condities.    

o Leningen en garanties: min. € 200.000, 33% co-financiering, looptijd max 15 jaar 
- Maximaal 10% is beschikbaar voor wind, onder de voorwaarde dat een deel van de opbrengsten beschikbaar zijn 

voor  burgerparticipatie en sanering oude windmolens.  
 

website: www.fsfe.info 
 
(Innovatie) Doefonds (€6 miljoen) 

- Start: medio 2014 
- Revolverend fonds:  
- Fondsbeheer: NOM, de Investerings- en ontwikkelmaatschappij Noord Nederland.  
- Fase: met name seed, startup. Stimulering innovatie MKB waaronder energieprojecten.  
- risicodragende financiering: leningen, garanties en participaties  
- Voorwaarden: van €25.000,- tot maximaal € 1.5 miljoen per onderneming. 
 
website: www.doefondsfryslan.nl 

 
Fryslan Fernijt IV (€5 miljoen) 

- Start: medio 2014 
- Subsidie  
- Fase: preseed. Experimentele innovatieve samenwerkingsprojecten  
- op gebied van gezondheid, demografie, welzijn, voedselzekerheid, duurzame landbouw, bio-economie, 

watervoorziening en energie.  
 

website: www.fryslan.nl/fryslanfernijt 

 
Ondernemersimpuls (€5 miljoen) 

- kredietregeling voor Friese ondernemers. Niet specifiek toegespitst op energie.  
website: www.ondernemersimpulsfryslan.nl 
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Contact Niet gesproken 
 

 

Provincie Drenthe 
 

Context: 
- De provincie Drenthe heeft haar energie en kliaamambities uitgewerkt in het Programma Klimaat en Energie 

(PKE). Voor de uitvoering is de financierings- en investeringsmaatschappij Drentse Energie Organisatie (DEO) in 
het leven geroepen in december 2011. Doel is “het benutten van kansen om duurzame energieprojecten op te 
starten en/of te begeleiden en op het wegnemen van knelpunten die de realisatie van duurzame energie 
projecten (kunnen) belemmeren”.  

- In 2014 is een MKB fonds gestart dat beheerd wordt door NOM NOM Investerings- en Ontwikkelmaatschappij 
(regio Noord Nederland).  

 
 
Drentse Energie Organisatie (€13,5 miljoen) 

- Start: 2012 
- Provinciale subsidie van €3 miljoen aan DEOen eenmalig 10 miljoen. Mogelijk zijn deze gelden vrijgemaakt uit de 

Essent gelden (€205 miljoen). 
- Rendabele projecten die belemmeringen ondervinden in korte termijn realisatie.  
- DEO financiert en investeert in projecten, of treedt op als borg of garantsteller voor projecten van kleine en 

middelgrote ondernemingen.  
- Financiering: minderheidsbelang (maximaal 50% eigen of vreemd vermogen), min. €50.000 tot max. €1 miljoen 

per project.  
- Energielening Drenthe voor Drents MKB en organisaties: investeringen in bestaande technieken (uit de 

Energielijst van EIA). Het gaat om financieringen tussen € 5.000-50.000 voor investeringen van minimaal 
€10.000.  De looptijd is 5 of 10 jaar, tegen 3-4% rente.  

- Beoordeling: financieel en maatschappelijk rendement. Innovativiteit toetst men aan toepassing elders in 
Nederland.    

- Portfolio: Medio 2013 is €3,8 miljoen weggezet in 9 projecten waarvan 3 operationeel. Dit gaat o.a om een 
biogasinstallatie en een co-vergister.  
 

- Zie: DEO: Beleidsplan 2012-2015 Drentse Energie Organisatie; Investeringsregelement Drentse Energie 
Organisatie (31 mei 2012); Handboek DEO, appendix 8: Doelstellingen DEO, onderzoek, maatschappelijke 

rendement en staatssteun (niet openbaar, ontvangen van DEO ), DEO, Halfjaarbericht 2013 (maart 2014);  
 

 
MKB Fonds Drenthe (innovatiefonds en ontwikkelfonds) 

- Start: mei 2014 
- Fondsbeheer: NOM Investerings- en Ontwikkelmaatschappij 
- Financiering: leningen, participaties en garanties  
- Fase: startende én bestaande Drentse MKB bedrijven. Ook voor innovaties op energiegebied 
- Innovatiefonds voor micro- en innovatiekrediet van €10.000 tot €250.000 
- Ontwikkelfonds voor ontwikkelkrediet vanaf €100.000 tot maximaal €2,5 miljoen.  

 
[Vraag:Hoe verhoudt dit fonds zich tot financieringen van DEO (namelijk niet genoemd op website van DEO)].  
 
Contact: 

- Drentse Energie Organisatie, Ard Lammertink per mail d.d. 15 september 2014 . 
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Regio Noord Nederland 
 

Innovatiefonds Noord Nederland (onbekend) 
- Fondsbeheer:  NOM Investerings- en Ontwikkelmaatschappij (ook provinciale fondsen Drenthe, Friesland, Groningen.   
- Fase: aanjaag financiering tussen €50.000 en €200.000 voor kansrijke, jonge bedrijven  
- Technologie: topsectoren of een van de provinciale speerpunten (o.a ‘energie’)  
- Voorwaarde: ondernemers verdienen minstens de helft van hun omzet buiten de regio  
- Risicodragend vermogen (aandelenkapitaal) van € 50.000 tot 2,5 miljoen, minderheidsbelang  
- achtergestelde leningen van  €200.000 tot €1,5 miljoen.  
- Portfolio: NOM Finance heeft circa € 90 miljoen aan financiering uitstaan bij ruim 100 ondernemingen.  
 

www.nom.nl/de-nom-als-financier/innovatie-fonds-noord-nederland  

Contact: 
 Niet gesproken 
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Provincie Groningen 
 

Context: 
- In het Groningse Programma Energie (2012-2015) was oorspronkelijk voorzien in een Energiefonds van €3 miljoen 

euro. Uiteindelijk is besloten dit voorlopig niet op te zetten. Dit heeft te maken met een bezuinigingsslag en met 
het feit dat “die noodzaak/behoefte ons nog niet is gebleken”. De provincie heeft wel middelen om als co-
financier op te treden. Dit wordt dan per geval beoordeeld. Bijvoorbeeld ook in de context van de Green deal 
Energy Valley.   

- Er wordt nu gewerkt aan een investeringsfonds voor innovaties in het MKB. Dit is in het voorjaar 2014 in de 
Provinciale Staten (PS) behandeld, de uitwerking wordt najaar 2014 voorgelegd aan PS.  Het zal beheerd worden 
door de NOM.  

- Aanpak: “Als andere (markt)partijen een energiefonds opzetten, al veel financiering hebben, en bij ons vragen of 
wij willen meedoen/meefinancieren, beoordelen wij een dergelijk fonds en kijken wij of financiering past binnen 
ons beleid en of de risico's en de verwachte baten (financieel en maatschappelijk) een meefinanciering van ons 
rechtvaardigen”. 

- Er is veel aandacht voor lokale energiecoöperaties. Vanuit het project Lokale Energie worden regelmatig energie-
initiatieven ondersteund. O.a NLD Energie, Grunneger Power en kleine initiatieven.  

 
Investeringsfonds innovatie MKB (€50 miljoen) 

- Start: nog niet operationeel, planvorming vergevorderd.  
- Revolverend investeringsfonds voor het innovaties en bedrijfsuitbreidingen in het midden- en kleinbedrijf.  
- € 50 miljoen als aanvulling op al beschikbare fondsen.  
- leningen, participaties en garantstellingen.  
 
Bron: Provincie Groningen, nieuwsbericht, 7 januari 2014: 50 miljoen beschikbaar voor Groninger bedrijfsleven. 
http://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/toon/Item/50-miljoen-beschikbaar-voor-groninger-bedrijfsleven/ 

 
Project Lokale initiatieven 
 

(Zie: Provincie Groningen, projectplan Lokale energie)  
www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/Verbeterd_Definitief_Samenvatting_Projectplan_Lokale_Energie.pdf 

 
Contact 
- Provincie Groningen: Ronald Vlonk, Wietske van der Schaaf, email correspondentie augustus, september 2014 (via 

W.vander.Schaaf@provinciegroningen.nl). 
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Provincie Utrecht   
   
Context:  
- De provincie heeft geen Energiefonds (ook geen Nuon of Essentgelden).  
 
 
Garantieregeling Energie (€2miljoen) 
- eind 2012: hernieuwing van bestaande garantieregeling.  
- ondersteuning van collectieve energieprojecten.  
- WocoZon Utrecht is eerste initiatief dat gebruik maakt van de regeling. De innovatieve onderneming biedt huurders 

van sociale huurwoningen de mogelijkheid om te profiteren van zonnestroom.   
 
Contact 
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Provincie Flevoland 
 

Context: 
- Flevoland heeft 6,5 miljoen verdiend aan de verkoop van de aandelen Essent en Nuon. Het idee was om dit 

onder te brengen in een Duurzame Energie Energie- en Ontwikkelmaatschappij DE-on dat de middelen 
revolverend kon inzetten voor de energietransitie. Marktpartijen als HVC en Aliander zouden partners zijn. DeON 
is niet van de grond gekomen, mede als gevolg van gewijzigde economische omstandigheden. Medio 2013 is een 
heroriënteringstraject gestart. Volgens laatste berichten overweegt de provincie om alsnog een Stichting DEon 
op te richten dat een revolverend fonds zal beheren (zonder marktpartijen). Dit is nog niet operationeel. 
 
Zie:  www.flevoland.nl/wat-doen-we/duurzaamheid/beleid/duurzame-energie-en-ontwi 

 
 
MKB Fonds (traditionele MKB) en een Techno Fonds (technostarters) 

- Innovaties kunnen vanuit de het MKB Fonds (traditionele MKB) en een Techno Fonds (technostarters) 
gefinancierd worden.  

- Financiering: aandelenkapitaal, lening tegen marktconforme voorwaarden van maximaal €300.000.   
- Portfolio: (nog) geen energieondernemers gefinancierd. 

 
website: www.mkbfondsen-flevoland.nl   

 
  

Contact: 
Niet gesproken 
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Bijlage Gemeentelijke fondsen 
 

Gemeente Amsterdam 
 

Context 
- Amsterdam heeft in totaal €943 miljoen ontvangen uit de verkoop van de Nuon gelden (in 2010). Hiervan is €137 

miljoen terechtgekomen is in het Amsterdams Investeringsfonds (AIF). In het kader van de Energiestrategie 
Amsterdam 2040 is een deel van het fonds bestemd voor duurzame energieprojecten. Dit fonds heeft een 
belangrijke functie in het stimuleren van energie-innovatie in de metropoolregio Amsterdam.  

- Het nieuwe college (2014) heeft aangekondigd dat er nog een aanvullend Amsterdams Energiefonds met 30 
miljoen komt voor energieopwekking (@check).  

 
 
Amsterdams Investeringsfonds AIF (€137 miljoen),  

- Start: 2009 
- Doel: investeringen in (1) Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit; (2)Economie en Innovatie en (3) Stedelijke 

Ontwikkeling en Bereikbaarheid.  
- Doelgroep: bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.  
- Garanties, (achtergestelde) leningen en aandelenkapitaal.  

 
AIF- Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit (€70miljoen) 

- Vanuit het AIF is €70 miljoen gereserveerd voor projecten op het gebied van Klimaat, Duurzaamheid en 
Luchtkwaliteit.  

- Revolverend fonds in twee delen:  
o 20% voor projecten met voornamelijk maatschappelijk rendement  
o 80% voor projecten met daarnaast ook een goed financieel rendement   

- Maatschappelijk rendement: CO2 reductie, bijdrage aan de energietransitie. 
- Fondsbeheer  

o maatschappelijk rendement (20%): programmabureau Klimaat en Energie gemeente Amsterdam.  
o financieel en maatschappelijk rendement  (80%): e3 BV 

- Leningen: voor duurzame initiatieven uit de stad (bewonersinitiatieven, MKB, specifiek onderwerp, Zon op 
Broedplaatsen) via tenderrondes (lage rente 1,99%, looptijd 15 jaar); Energielening voor huiseigenaren.  

- Financieringen in 2014: 29 projecten, €14 miljoen  
 
Onderdeel van AIF-KDL voor bedrijven, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties:  
Amsterdams Klimaat en Energiefonds (€45 miljoen)  

- start: juli 2013 
- Fondsbeheer: e3 BV (VOF e3, Privium Fund Management BV en Ltd, Ewic, Innoax Duurzame energie, Libertus).  
- Revolverend fonds marktconforme voorwaarden  
- Rendementseis: ondergrens 7% ( 4,5% plus beheerskosten 1,5% en risicopslag min 1%).  
- Maximaal €5 miljoen per energieproject.  
- Toetsingscriteria: Investeringsreglement.  
- Maatschappelijk rendement: hele portefeuille minimaal 30kg CO2 per geïnvesteerde euro.  
- Fase: financieel en duurzame rendabele energieprojecten (bestaande technologie)  
- Financieringen (voorbeelden):  

o financiering van OrangeGas voor groengas tankstations in Amsterdam  
o lening voor warmtekoudeopslaginstallatie in de Unica de Hallen (stichting TROM TramRemise 

OntwikkelingsMaatschappij).  
o Investering  zonnepanelen op de Amsterdam Arena  
o Investering biomassa powerplant Amsterdam 

 
- Voor start-ups: Rockstart Energy Accelarator programma biedt ondersteuning voor start-ups via een intensief 

begeleidingsprogramma. Dit is opgezet in samenwerking met Rockstart, Stichting Doen en Alliander en is in 
januari 2014 van start gegaan.  

 
Website: www.akef.nl 
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Contact: 
Niet gesproken 

 

Gemeente Utrecht 
 

Context: 
- De gemeente Utrecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Dit beleid is uitgewerkt in het Programma Utrechtse 

Energie 2011-2014. Het accent ligt op energiebesparing in de gebouwde omgeving, bedrijvigheid en mobiliteit. 
In 2012 is een ‘Initiatievenfonds Utrechtse Energie’ van €1 miljoen euro opengesteld  voor bewonerscollectieven 
voor het plaatsen van zonnepanelen en CO2-uitstoot reductie.  De regeling wordt in 2014 voortgezet. Eind 2013 
is een Energiefonds van €6 miljoen opengesteld voor bedrijven en andere duurzame initiatieven. 

- Utrecht heeft geen NUON/ Essentgelden. Het Energiefonds is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO).  

-   
 
Energiefonds Utrecht (€6 miljoen) 

 
- Start: eind november 2013 
- Revolverend fonds (non-profit) 
- Fondbeheer: Stichting Energiefonds Utrecht, onderdeel van Stichting Energietransitie Utrecht (stichting met 

maatschappelijke grondslag))  
- Doelgroep: ondernemers, en andere initiatiefnemers van duurzame energieprojecten zoals: 

projectontwikkelaars, MKB-bedrijven Stichtingen en verenigingen, Verenigingen van eigenaars, 
Woningbouwcorporaties en Duurzame energiecoöperaties 

- Doel: substantiële bijdrage aan verduurzaming energiehuishouding (reductie energiekosten; duurzaam 
ondernemerschap; duurzame energieopwekking), marktintroductie van een (innovatief) business concept voor 
duurzame energie;  

- Fase: alle fasen, inclusief start-ups (geen buyout); marktintroductie van een (innovatief) business concept, 
bestaande technologie met een goede business case, maar die financiering niet rond krijgen. 

- Leningen (en onder strikte voorwaarden ook: participaties en garantstellingen) 
- Voorwaarden: rente- en aflossingsvoorwaarden zijn afhankelijk van het project.  
- Min. €25.000 tot €1 miljoen per individueel project.  
 
- Financieringen: leningen aan onder andere Solease, LomboxNet, MKB EnergieFinanciering en KlimaatGarant 

Solar.  
 

Website: www.energiefondsutrecht.nl 
 
Energielening Utrecht (van het fonds):  

- Start: maart 2014 
- Bestaande technologie: Energiebesparing en -opwekking.  
- Lening tegen 3% looptijd 5 jaar, 4% rente looptijd 10 jaar.  
- tussen €5.000 en €25.000  
- maximaal 50% van de investeringssom.  
 
Website: www.energieleningutrecht.nl 

 
Initiatievenfonds (€1 miljoen) 

- start: 2012, verlengd 2014.  
- Doelgroep: bewonerscollectieven energie 

 
Contact: 
Monique Hoogwijk, Programmamanager Utrechtse Energie!, m.hoogwijk@utrecht.nl 
  

 
  

mailto:m.hoogwijk@utrecht.nl
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Gemeente Leiden 
 

Context 
- De gemeente Leiden heeft in totaal €225 miljoen ontvangen van de verkoop van Nuon. Ruim €100 miljoen is 

beschikbaar voor incidentele investeringen. Dit is onder andere gereserveerd voor energiezuinig 
straatverlichting en een zonnecentrale op een muziekcentrum. Daarnaast zijn  per februari 2014 twee fondsen 
geopend: een duurzaamheidfonds (€2 miljoen) en een initiatievenfonds (€1 miljoen).  Het eerste fonds biedt 
subsidie en leningen is voor stimulering van energiebesparing bij particuliere woningeigenaren, het tweede 
fonds verleent voor subsidie voor lokale maatschappelijke initiatieven.  

- Er zijn (nog) geen voorzieningen voor bedrijven.  
 
Contact: 
Lucille Klaassen, Gemeente Leiden, Platform Duurzaam Leiden, l.klaassens@leiden.nl 
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Gemeente Den Haag 
 

Context 
- Het Energiefonds Den Haag (ED) richt zich op de verbetering of uitbreiding van stedelijke verwarming- en 

koelingnetwerken, die gevoed zullen worden met in de onmiddellijke nabijheid van de gemeente Den Haag 
aanwezige natuurlijke energiebronnen. Denk daarbij aan aardwarmte  biomassacentrales of zeewatercentrales. 
Andere mogelijke projecten zijn verduurzaming van de totale energievoorziening van kantoorgebouwen en flats 
in het centrum en de aanleg van warmtenetwerken voor meerdere gebouwen. 

- Het Energiefonds is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), vanuit 
JESSICA.  

 
 
Energiefonds Den Haag (ED) (4 miljoen) 
 

- Start: november 2013  
- Fondsbeheer: SvN Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 
- Technologie: bedoeld voor grotere projecten voor verbetering of uitbreiding stedelijke verwarming-  (koeling) 

netwerken.  
- Leningen 
- Portfolio: Triple Solar Dak Voetbalvereniging H.V.V. Laakkwartier in Den Haag 

 
www. http://www.svn.nl/ToepassingThemas/Paginas/EFRO/ED-Duurzame-energie.aspx 
 

Fonds voor Ruimte en Economie in Den Haag (FRED) (4,8 miljoen) 
Nazoeken in hoeveree relevant voor energie 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
  



 
 

 
 

 
 

  | 40 

 

 
 
 
  


