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Via deze memo wil ik u graag informeren over de prestaties van het energiefonds in
201 9. 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 10 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 1.61 2.000 ton CO2.
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Inzicht in portefeuille
De figuur hieronder geeft inzicht in de samenstelling van de investeringsportefeuille
per 31 december 2019. Indien het gaat om een 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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Fis 1: Geïnvesteerde bedragen (C miljoen) per technologie
(totaal i21,7 miljoen)
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Stand van zaken investeringen
De prestaties op de belangrijkste KPI's van het Energiefonds Brabant liggen allen
boven de doelstellingen. De maatschappelijke impact ligt met een totale
gerealiseerde CO2-reductie van 1.612 kton ruim boven de doelstelling per 31
december 2019 van 786 kton. De toename in de tweede helft van 2019 was fors
door toevoeging van een Zonnepark Bavels Berg aan de portefeuille. (+416 kton).
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In 2019 zijn zes transacties afgerond en zitten veel projecten in de pijplijn. Het
totaal geïnvesteerd kapitaal in 2019 is opgebouwd uit vervolginvesteringen op BIC
Utility (š 1,1 miljoen), Wind A16 (0,8 miljoen) en investeringen in de groei van het
aantal kleinere projecten binnen partnerships (š 1,6 miljoen) en het verstrekken van
een achtergestelde lening aan Zonnepark Bavelse Berg (š 2,5 miljoen).
Ten aanzien van de nieuwe transacties en groei van de portefeuille, verwachten we
voor 2020 een vergelijkbare ontwikkeling als in 201 9. Dit houdt in dat we
verwachten zes transacties af te kunnen ronden, ca. š 6,0 miljoen te zullen
investeren en daarmee een aanvullende CO2-reductie te realiseren van minimaal
150 kton.
De fondskosten liggen in 201 9 onder het geraamde budget. Met de opbouw van
de investeringsportefeuille nemen ook de inkomsten toe, waardoor het eerste half
jaar een groot deel van de fondskosten gedekt worden door de inkomsten vanuit de
investeringsportefeuille.
Door de inzet van ontwikkelcapaciteit aan de voorkant van projecten, bereiken meer
projecten met behoefte aan ontwikkelkapitaal en van hogere kwaliteit de pijplijn van
het Energiefonds Brabant. De verwachting is dat de trend dat meer duurzame
projecten met betrokkenheid van burgers en bedrijven worden ontwikkeld, zal
worden voortgezet in 2020. We verwachten tevens dat door de inzet van een extra
ontwikkelaar met de kapitaalsintensieve industrie als aandachtspunt, we binnen het
Energiefonds Brabant meer verduurzamingsinitiatieven vanuit de industrie zullen
ondersteunen.
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Met vriendelijke groet,
E. J. de Bie
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Infographic Energiefonds 2019
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Renewable Energy
Actief bijdragen aan de versnelling
van de energietransitie in de
provincie Noord-Brabant door inzet
van kennis, netwerk en kapitaal om
duurzame projecten te ontwikkelen
en te realiseren.

PROJECT
ONTWIKKELING

FINANCIERINGS
EXPERTISE

Advisering om tot
investeringsrijpe
projecten te komen

Advies en begeleiding
voor financiering van
projecten, contractering
en risicomanagement

oO

ENERGIEFONDS
BRABANT
Kapitaal voor ontwikkeling
en realisatie van
investeringsrijpe projecten

o

STERK NETWERK
Inzet van netwerk bij
gemeenten, provincie,
private sector en banken
voor partners en realisatie
van projecten

10 ZELFSTANDIGE PROJECTEN

12 DUURZAME PARTNERSHIPS

GROOTSCHALIGE PROJECTEN MET IMPACT

BUNDELING KLEINSCHALIGE PROJECTEN

WINDPARK A16
100 MW/A16
Windpark in ontwikkeling met
gedeeltelijk lokaal eigendom
WINDPARK ZUID DINTEL
9MW/DINTEL00RD
8000 huishoudens
groene energie

w BRABANT

^ « Water
^ţ 8i Energy Solutions

Verkennen en ontwikkelen Energiebesparingsvan geothermiebronnen

V VOLGROEN

Brabant^iê;
zon':^:'

Energie besparings
maatregelen aan MKB

Zonnestroom voor
bedrijven

DUB0
TECHNIEI

WINDPARK SPINDERWIND
14MWI TILBURG
9500 huishoudens
groene energie

GREENSPREAD

Zonneprojecten

Duurzame energie
voorziening voor de
vastgoedontwikkeling

MIJN ZONNEVELD

WINDPARK HAZELDONK
9MW/BREDA

Zonnestroom
voor agrariërs

OWIQ
Energiebesparing
voor vastgoedeigenaren

5400 huishoudens
groene energie

Solease
Zonnestroom
voor particulieren

ENERGIE

ESCO BRAIN PORT
INDUSTRIES CAMPUS
Gasloze campus voor de
hightech maakindustrie

van MoĚtand^che bodem

Ontwikkeling
en realisatie
Opgewekt"*
van zonnevelden
Ontwikkeling en
realisatie van zonnevelden

nederland

ZONNEPARK ACHTERSTE GROES
6MW/BERNHEZE
Burgerzonnepark voor
1700 huishoudens
ZONNEPARK TICHELRIJT
12 MW/DONGEN
Burgerzonnepark voor
3700 huishoudens

ĪOTHERMIE

ZONNEPARK BAVELSE BERG
37 MW/ BREDA
10000 huishoudens
groene energie

Wocozon
Zonnestroom
voor sociale
woningbouw

VERGISTINGSINSTALLATIE VAN EIJCK GEOTHERMIE
3MW/ALPHEN
PLUKMADE
1200 huishoudens
Geothermieproject
groen gas
in ontwikkeling

RESULTATEN
Ontwikkelen
van projecten
en creëren
van draagvlak

Versterken en
verbeteren
van de
business case

Structureren
van financiering
en contracteren
van partijen

Investeren in
en actief
begeleiden
van projecten

duizend ton
C02 reductie

financierings
multiplier
per 1-1-2020

