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Aan

Energiefonds Brabant

Provinciale Staten van
Noord-Brabant
Kopie aan

Geachte Statenleden,

Van

Via deze memo wil ik u graag informeren over het de projecten van het
Energiefonds. Dat is naar aanleiding van een toezegging die ik heb gedaan
namens het college GS, tijdens de behandeling van de perspectiefnota op 20 april
2017. Daarnaast wil ik u informeren over een besluit van GS om het Energiefonds
Brabant beter te positioneren om burgerinitiatieven te ondersteunen.

Telefoon

(073) 681 25 80
Email

mspierings@brabant.nl

Projecten Energiefonds Brabant

Bijlage(n)

In de bijgevoegde infographic krijgt u een overzicht van de lopende projecten
binnen het Energiefonds Brabant. Het fonds heeft in 10 projecten geïnvesteerd en
daarmee realiseert zij een besparing van 629.000 ton CO 2.
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Een belangrijk onderdeel van de portefeuille zijn de partnerships. Partnerships maken kleinschalige
projecten mogelijk en helpen individuele bedrijven en particulieren bij het verduurzamen. Hieronder
ziet u een overzicht met de contactgegevens van partners waarmee het energiefonds samenwerkt. U
kunt deze gegevens delen bij uw contacten in Brabant. De infographic wordt 2 keer per jaar
aangepast met de nieuwste projecten. Ik zal u deze in de toekomst doorsturen.
Naam
Wocozon

Doel

Doelgroep

Contact

Opwek zonne-energie

woningcoöperaties

www.wocozon.nl
085 744 10 58

info@wocozon.nl
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Datum

24 april 2017
Stuknummer

Solease

Opwek zonne-energie

Particulieren

https://www.solease.nl/zonnepanelennoord-brabant/
030 - 320 02 37

info@solease.nl
Brabant Zon

Opwek zonne-energie

Bedrijven

www.zonxp.nl
088- 11 23 000
info@zonxp.nl

Volgroen

Besparing via LED

Bedrijven

verlichting

www.volgroen.nl
085 303 2817

info@volgroen.nl
P&R Systems

energiebesparende

Bedrijven

maatregelen voor MKB

www.energieverdieners.nl
0492-322437

bedrijven

info@energieverdieners.nl
Ovvia

energiebesparing

Vastgoedeigenaren

maatregelen

www.ovvia.nl
40 – 294 29 26

info@ovvia.nl
DUBO

warmte koude opslag
systemen

Bedrijven

www.dubobedrijven.nl
0418-597 450

info@dubobedrijven.nl

Positionering Energiefonds
Brabant heeft sinds 2013 een Energiefonds om de uitrol van bewezen technologieën te versnellen en
grootschalig uit te rollen. Het fonds maakt onderscheid in een ontwikkelfase (om te komen tot financial
close) en warehouse fase (fase waarin de bouw en exploitatie van het project daadwerkelijk
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plaatsvindt). De provincie heeft via het investeringsreglement bepaald dat het fonds tot 25% mag
meefinancieren in de warehouse fase, waar dit in de ontwikkelfase door de provincie is gesteld op
50%.
Datum

Uit de ‘evaluatie fondsen’ concludeerden de onderzoekers van K+V dat de
24 april 2017
randvoorwaarde die de provincie stelt aan de maximale inzet van 50% in de
Stuknummer
ontwikkelfase, in sommige gevallen beperkend is voor succesvolle ontwikkelingen.
Het gaat dan om investeringen waar banken nog niet willen instappen en de
initiatiefnemers zelf onvoldoende kapitaalkrachtig zijn om 50% van de investering te
dragen. Daarop heeft ons college besloten om de mogelijkheid voor het
energiefonds om te participeren in de ontwikkelfase, te verruimen van 50% naar 90% van de totale
investering. De investeringsruimte in de warehouse fase blijft gelijk.

Daarmee kan het fonds beter lokale initiatieven ondersteunen. Door de beperking van maximaal 50%
investeringsruimte in deze ontwikkelfase, kwamen soms kansrijke projecten niet tot ontwikkeling, die nu
wel kunnen worden ondersteund. Daarnaast is het fonds door deze wijziging beter in staat om nieuwe
partnerships te bouwen, zoals eerder in deze memo staat beschreven.

Hoewel de investeringen in de ontwikkelfase meer risico kennen, leidt een grotere inzet van het
energiefonds tot het vergroten van de kans dat projecten daadwerkelijk tot uitvoering komen en het
fonds haar middelen terugkrijgt. Binnen het totale fondsvolume van €60 mln voor het Energiefonds is
en blijft de ruimte voor de ontwikkelfase door de provincie begrensd op € 6 mln, 10% van het
fondsvolume.
De aanpassing levert geen beperking op het totaal aantal projecten, doordat het energiefonds de
middelen meerdere keren inzet. Bij snellere successen komen ze dus ook eerder weer terug naar het
fonds. Het is wel mogelijk dat een potentieel project moet wachten tot er weer budgetruimte binnen de
ontwikkelfase is.

Persoonlijke verhalen uit de Brabantse energieke samenleving
Graag informeer ik u tenslotte over de verhalen die op onze website te vinden zijn. Veel Brabanders
delen de provinciale droom van een energieneutrale samenleving in 2050 en starten daarvoor allerlei
energieprojecten. Wekelijks verschijnt een persoonlijk verhaal van Brabanders die op hun manier
bezig zijn de Brabantse energietransitie vooruit te helpen. Deze verspreiden we via de provinciale
media, maar vooral ook via de (sociale) media van de mensen zelf. De energietransitie wordt nu al
gedragen door duizenden mensen in vele projecten. Door het optekenen van een aantal van deze
persoonlijke verhalen inspireren we weer andere mensen. We horen het graag als u een
ambassadeur kent waarvan u denkt dat zijn of haar verhaal aan deze reeks moet worden
toegevoegd. U kunt hiervoor Jiska Naber van de provincie benaderen via JNaber@brabant.nl.
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BOM is manager van Energiefonds Brabant

ENERGIEFONDS BRABANT

Investeringen in projecten met
als doel het bijdragen aan een
duurzame energievoorziening in
de provincie Noord-Brabant
(gemeten in CO2 reductie per EUR
investering)

WINDPARK HAZELDONK
9MW / BREDA

RESULTATEN
WINDPARK ZUID DINTEL
9MW / DINTELOORD
8000 huishoudens
groene energie

FINANCIERINGS
EXPERTS

Netwerk bij gemeenten,
provincie, financiers,
ondernemers, wordt
ingezet voor alle
partners.

Team met specifieke
kennis en ervaring als
financiele partner en
als gesprekspartner
van banken.

60

BESPARINGEN

WINDPARK SPINDERWIND
15MW / TILBURG
15000 huishoudens
groene energie

5400 huishoudens
groene energie

STERK NETWERK

2

629
duizend ton

A
B
C

FINANCIERINGS
MULTIPLIER

7,5

miljoen

INVESTERINGSFONDS

€

Investeringen in
projecten die duurzame
energie opwekken of
energie besparen.
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€

€
Versterking
business case

Structurering
financierings
behoefte

INVESTERINGEN

Actieve
investerings
partner

Energiebesparing voor
vastgoedeigenaren
Duurzame
energievoorziening
voor de
vastgoedontwikkeling

Zonnestroom
voor particulieren
Verhuur van
energiebesparingsmaatregelen aan MKB

Verhuur van
energiebesparingsmaatregelen aan MKB
Zonnestroom
voor sociale
woningenbouw

Zonnestoom
voor bedrijven

ZELFSTANDIGE PROJECTEN
GROOTSCHALIG MET GROTE IMPACT

DUURZAME PARTNERSHIPS
BUNDELING KLEINSCHALIGE PROJECTEN

2016

