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• Energieakkoord 2013 / Expertisecentrum Financiering: 

- Gericht op non-mainstream, decentrale projecten in jonge

markt, met groeipotentieel en belang voor uitrol in E-

transitie (bv.portfolio zon op daken, E-besparing MKB)

- Stabiele wet- en regelgeving en handhaving voorwaarde

- Belangrijk om markt van aggregators (ondernemers die 

projecten bundelen) te stimuleren.

- Deze ondernemers (aggregators) hebben moeite om risico-

kapitaal/subsidie aan te trekken voor eerste stappen (EU 

support).

Voorbeelden van wegnemen bottlenecks:

- Standaard akte voor zon op daken ontwikkeld

- Propositie voor off balance financiering E-besparing MKB

- Adviezen voor beleidsintstrumentarium (BMKB, EIA etc)
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Geidentificeede knelpunten: - enkele reacties:

- Klimaatrisico’s:

- Mogelijke oplossing is vooral kader vanuit (EU) 

toezichthouder: kapitaalstoeslag grijs/bruin.

- Duidelijke stip op de horizon:

- Transitiepaden met bijbehorende stok en wortel (normen)

- Gezamenlijke, planmmatige aanpak a la TKI Wind op Zee

- Behoefte aan LT financiering:

- Deze behoefte is vooral heel groot bij non-mainstream 

projecten, mn in dossier warmte. 

- Bij mainstream werken banken en IB’s prima samen.
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Geidentificeede knelpunten: - enkele reacties (vervolg 2):

- Investeringsprojecten te klein:

- Voorafgaand aan pooling is van belang dat we de markt van 

“aggregators” stimuleren; zij moeten bundelen

- Oplossingsrichtingen: (zie Expertisecentrum: standaard

contracten en duidelijkheid voorwaarden herfinanciering)

- Wet- en regelgeving:

- Hoe kunnen we groene investeringen meer stimuleren? 

- True pricing: CO2 heffing? Kapitaalstoeslag bruin? 

- E-belasting, saldering, W-network, stopcontact op zee
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Geidentificeede knelpunten: - enkele reacties (vervolg 3):

- Innovatie en bovengemiddeld rendementsrisico:

- VC kan oplossing zijn voor technologisch risico

- Voor alle andere innovatie: borgstellingen, blended finance

- Investeringen niet (voldoende) winstgevend:

- We moeten volume bereiken waarbij structureren als

portefeuille risico-verlagend werkt

- Bij subsidies en garanties, vooral kijken naar portefeuille

financiering en het leveren van blended finance, first loss

- Rol van offbalance financiering vs projectfinanciering vs 

corporate financiering
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- Voorstel: start met top 5 grootste financierings-problemen

vanuit de tafels, die helpen bij het realiseren van een groot

deel van doelen (hot spot approach, concreet):

- Bijvoorbeeld:

- Welke financieringsmogelijkheden en oplossingen voor

barrieres zijn er voor de 75% industrie? Oa Diepe

geothermie? Invest-NL garantie? Anders?

- Gebouw/objectgebonden financiering (sector tafel GO)

- Financieringsmodel WOZ zonder SDE 

- Socialiseren warmtenetten? Stopcontact op zee?

- Gaat/kan zon zonder subsidie gefinancierd worden?

- Hoe maken we H2 productie financierbaar?

- CO2 heffing/E-belasting/salderingsregeling en financiering

- Instrumentarium aanpassen op E-diensten (BMKB, EIA)
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Contact:

Itske Lulof

Director Energy & Climate

Triodos Investment Management

+31 30 694 2476

+31 6 5370 6423

E itske.lulof@triodos.nl

https://www.nvb.nl/thema-s/ondernemen-

financieren/1998/expertisecentrum-

financiering-duurzame-

energieprojecten.html
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