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Aanleiding
Via deze Statenmededeling informeren we u over de lopende
projecten/investeringen van het Energiefonds Brabant. Daarnaast wordt u
geïnformeerd over een aanpassing van het investeringsreglement met als doel
het beter positioneren van het Energiefonds Brabant om (burger)initiatieven te
ondersteunen.
Bevoegdheid
GS dienen, als 100% aandeelhouder van BOM Holding, vooraf goedkeuring te
geven aan de door het EFB gewenste aanpassing van het Investeringsreglement.
Wij informeren uw Staten in het kader van uw controlerende rol.
Kernboodschap

1. Het Energiefonds Brabant realiseert een energiebesparing van 1.230.000
ton CO2
In de bijgevoegde infographic krijgt u een overzicht van het portfolio van het
Energiefonds Brabant. Sinds de oprichting, heeft het fonds bijgedragen aan de
realisatie van 5 grote zelfstandige projecten en 12 partnerships. Partnerships
bundelen kleinschalige projecten, zodat individuele bedrijven en particulieren
geholpen worden bij verduurzaming. Met de projecten en partnerships realiseert
het energiefonds een besparing van 1.230.000 ton CO2. Daarnaast is het
fonds betrokken bij drie samenwerkingen waarin projecten ontwikkeld worden,
waaronder de ontwikkeling van 28 windturbines langs de A16.

Inzicht in portefeuille
Het figuur hieronder geeft inzicht in de samenstelling van de
investeringsportefeuille per 31 december 2018. Indien het gaat om een
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zelfstandig project dan wordt de gehele investering meegenomen. Als het gaat
om een partnership concept voor de bundeling van projecten dan wordt alleen
gerapporteerd over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag in het partnership,
niet over het toegezegde bedrag, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
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Stand van zaken investeringen
Op basis van de concept jaarcijfers over 2018 blijkt dat de doelstelling voor
gerealiseerde CO2-reductie met 1.230 kton totaal sinds de oprichting van het
Energiefonds ruim gehaald is (streefwaarde december 2018 is 576 kton). Het
Energiefonds heeft de focus sinds 2015 gelegd op partnerships voor kleine
projecten en sinds 2016 op complexe projecten in de ontwikkelingsfase.
Daarvan is het investeringsvolume in eerste instantie laag, maar de impact groot.
Inmiddels resulteert deze aanpak in 2018 in grotere investeringen in projecten
met meer impact die met behulp van het ontwikkelingsteam en investeringsteam
investeringsrijp gemaakt zijn. Voorbeelden van deze projecten zijn Spinderwind,
de financiering van de energievoorziening op Brainport Industry Campus en
Wind A16.
Van deze nieuwe projecten is met name het Wind A16 project het vermelden
waard. Dit betreft een portefeuille van 25% belangen in 12 windprojecten langs
de A16 die wordt gefinancierd vanaf ontwikkeling tot aan exploitatie. Binnen dit
project heeft het Energiefonds Brabant zich als innovator kunnen profileren door
voor de provincie met gemeenten en stichtingen een ontwikkelbedrijf voor wind
op te zetten. Het ontwikkelteam en het Energiefonds Brabant ondersteunen op
deze manier de lokale participatie en dragen met kapitaal en professionele
kennis bij om waarde te creëren die kan worden ingezet om de lokale
energietransitie in het gebied te financieren.
De prestaties op de overige KPI’s, naast de hoofddoelstelling op CO 2-reductie,
liggen boven de doelstellingen. De revolverendheidsratio’s en het verwachte
fondsrendement zijn verder toegenomen. Het geïnvesteerd volume in 2018
betrof ca. €11 miljoen, tegenover €9 miljoen totaal in de vier jaar daarvoor. De
verwachting voor 2019 is dat een investeringsvolume tussen de €6 en €9
miljoen gehaald wordt en de rendementen op de investeringen van het fonds per
eind 2019 de historische en toekomstige fondskosten dekken (volledige
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revolverend). Tevens is de eerste exit gedaan in 2018, waardoor dat geld
opnieuw geïnvesteerd kan worden.
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2. Brugfinanciering zorgt ervoor dat meer projecten van de grond komen
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Brabant heeft sinds 2013 een Energiefonds om de uitrol van bewezen
technologieën m.b.t duurzame energie te versnellen en grootschalig uit te rollen.
Het Energiefonds Brabant heeft een omvang van € 60 miljoen en bestaat uit een
ontwikkelfonds (voor financiering ten behoeve van het ontwikkelen van
projecten; maximaal € 6 miljoen) en een warehousefonds (voor financiering ten
behoeve van het realiseren van projecten; maximaal € 60 miljoen).
Op dit moment is het beperkt mogelijk om senior brugfinanciering aan te bieden
vanuit het Energiefonds voor projecten die gerealiseerd kunnen worden, maar
waar banken meer tijd nodig hebben. Dit geldt bijvoorbeeld bij partnerships die
volume opbouwen, voor projecten die eerst een operationele track record
(bewezen staat van dienst) nodig hebben en voor projecten waarbij realisatie
vertraagd wordt, omdat het kredietverstrekkingsproces bij een bank veel tijd
kost. De fondsbeheerder (BOM) heeft verzocht de mogelijkheid voor senior
brugfinanciering te vergroten binnen de bestaande kaders. De brugfinanciering
is tijdelijk van aard. Als norm wordt voorgesteld om deze op een looptijd van
maximaal 4 jaar te stellen. Na 4 jaar zal de brugfinanciering geherfinancierd
worden door een bankfinanciering.
Het Energiefonds kan per project dat zij realiseert tot 25% van de
kapitaalbehoefte financieren met risicodragend kapitaal en samen met
brugfinanciering tot maximaal 90%. De brugfinanciering is opgezet volgens de
verwachte bankfinanciering zodat deze 1-op-1 herfinancierbaar is.
Senior brugfinanciering maken we mogelijk tot een limiet binnen het
Energiefonds Brabant van maximaal €15 miljoen (op een totaal van €60
miljoen). Hierdoor ontstaat er voldoende ruimte om te voorzien in de groeiende
behoefte aan tijdelijke brugfinanciering.
Consequenties

1. Maximaal €15 miljoen aanwenden voor senior brugfinanciering, voor 4
jaren per project
De voorgestelde aanpassing van de fondsvoorwaarde heeft geen invloed op het
toegestane risicoprofiel van het Energiefonds als geheel dat bij oprichting is
vastgesteld. Met de voorgestelde wijziging zal naar verwachting meer
geïnvesteerd worden in senior brugfinanciering – een financieel instrument met
een lager risicoprofiel dan risicodragend vermogen – waardoor het werkelijke
risicoprofiel van het energiefonds juist lager kan zijn dan bij een vergelijkbaar
investeringsvolume zonder senior brugfinanciering. Daarbij vergroot deze
verruiming de omloopsnelheid (revolverendheid) van het beschikbare kapitaal,
doordat de inzet van meer kapitaal op één project, versneld tot exits en
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herfinanciering zal leiden om over voldoende liquiditeit voor investeringen in
nieuwe projecten te beschikken.
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Communicatie
Afstemming heeft plaatsgevonden met de BOM.
Vervolg
Op basis van besluitvorming van Gedeputeerde Staten zal de BOM het
investeringsreglement van het energiefonds aanpassen, zodat Brugfinanciering
mogelijk wordt.
Bijlagen
Infographic Energiefonds 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: mevrouw I.A.H.M. Cortenbach, (073) 681 26 79,
icortenbach@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer S.P.C.W. Rokx, , srokx@brabant.nl
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