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Over deze publicatie

Deze slidedeck betreft een samenvatting van de training ‘Financiering van de energietransitie’ door 
Rebel. Het is niet toegestaan deze materialen te gebruiken zonder toestemming van Rebel. 

Voor meer informatie over de inhoud van de slides of over de training, neem contact op met 
secretariaat@rebelgroup.com

©Rebel Energy B.V.
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Blok I Financiële opgave van, en businesscases in de energietransitie

De financiële opgave:

• Waaruit bestaat de financiële opgave

• Afpellen van de opgave:

• Voor wie

• Wanneer rendabel voor publiek en privaat

• Welke opgave heeft een gemeente of provincie? 

Businesscases: 

• Hoe ziet een goede businesscase er uit, wanneer rendabel? 

• Businesscases in de energietransitie

©Rebel Energy B.V.



4

Waar bestaat de financiële opgave uit?
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Hoe groot is de financiële opgave? – in 2020

NEV 2017: totaal 19 miljard tot 2020 (14% duurzaam)
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Hoe groot is de financiële opgave? – in 2050

Kosten: 50-60 miljard per jaar

Bron:
CE Delft – Net voor de toekomst 2017
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Hoe groot is de financiële opgave voor een gemeente?  
Utrecht klimaatneutraal in 2030

= 250 mln tot 900 mln per jaar

Begroting Utrecht: 1,5 mrd

Bron:
Raadsbrief investeringsopgave klimaatneutraal Utrecht

©Rebel Energy B.V.
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Afpellen van de opgave: Voor wie is de financiële opgave?

AANVULLEN

Duurzame opwek

• Ontwikkelaars / energiebedrijven

• Grond- en dakeigenaren

• Bewoners / coöperaties

Gebouwde omgeving (reductie en infra)

• Energiebedrijven (infra)

• Woningcorporaties

• VvE’s / individuele woningeigenaren

• Huurders

• Beleggers (kantoren, winkels)

• Gemeente(/provincie) als eigenaar 
maatschappelijk vastgoed (kantoren, 
scholen, sport)

• Gemeente/provincie vanuit publieke taak (?)

©Rebel Energy B.V.
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Afpellen van de opgave: wanneer is iets rendabel voor publiek en privaat? 

Privaat belang 
(burgers en bedrijven –
financiele inkomsten en 

uitgaven)

Business CaseMaatschappelijke 
kosten en baten

Economische haalbaarheid Financiële haalbaarheid

Publiek belang 
(overheid, burgers, 

maatschappelijke waarde)

Smart grid

Isolatie vloer, 
gevel, dak

Zon PV*
Collectieve opwek particulier

Elektrische mobiliteit

Vehicle 
to grid

Zuinige apparaten
Isolatie ramen 

kozijnen
Zonneboiler*

Warmtepomp*

Collectieve 
warmte

LED

Gasloos

Wind*
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Afpellen van de opgave: de rol van overheden

2. Wet- en 
regelgeving en 

handhaving

3. Faciliteren

4. Initiëren en 
organiseren

5. Bekostigen, 
investeren of 
financieren

Rol van 
een 

overheid

1. Beleid

©Rebel Energy B.V.
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Businesscases in de energietransitie
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Wat zien we bij businesscases in de energietransitie

• Veel voorinvestering

• Flinke financieringsbehoefte

• Langzame inkomstenontwikkeling: lang 
en laag renderend

• Vraagt veel zekerheid op inkomsten

• Bijvoorbeeld warmteprojecten

• Subsidieafhankelijk

• Investeringssubsidies

• Onrendabeletopsusidies (= meestal
investeringssubsidie)

• Operationele subsidies (SDE+)

• Fiscale regelingen (EIA, MIA, VAMIL)

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2015 2019 2023 2027 2031 2035 2039

(20)

(15)

(10)

(5)

-

5

10

2015 2019 2023 2027 2031

©Rebel Energy B.V.



Blok II Financieel instrumentarium 



Blok II Financieel instrumentarium

Financiering:

• Financiering en bekostiging

• Bedrijfs- en projectfinanciering

• Vormen van financiering

• Wat maakt een project financierbaar

Financieel instrumentarium:

• Type instrumenten

• Revolverende fondsen

• Hoe te beginnen met een fonds

• Governance en fondsbeheer

©Rebel Energy B.V.



Over financiering



Wat wordt er gefinancierd?

Duurzame opwek

• Grootschalig (wind, zon, biomassa, 
geothermie): banken staan in de rij

• Kleinschalig: eigen investeringen en 
aanbieders van "… as a service" 

• Warmte: energiebedrijven, publieke 
investeringen

Energiereductie

• Corporaties investeren in vastgoed

• Particulier investeert in eigen woning

• ESCo’s bieden lening als abonnement 
(omvang nog beperkt)

• VvE’s lopen vast (organisatiegraad, regels)
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Wat is financiering eigenlijk?

Financieren

Lenen van geld tegen een 
vergoeding, terugbetalen  
(oplossing van een tijdelijk
geldprobleem)

Bekostigen

Betalen, afdragen, bijdragen 

(structurele inkomsten voor 
een project of activiteit, 
gekoppeld aan 
waardecreatie)

Bijv. hypotheek

▪ Lenen van geld om je 
huist te kopen

▪ Werken om je 
hypotheek of te lossen

Maar ook:

▪ Lening voor een 
warmtenet, windpark of 
biomassacentrale

▪ Subsidie om project 
haalbaar te maken

▪ Inkomsten uit 
energieverkopen

▪ Opbrengsten uit een 
energiebesparings-
abonnement.

©Rebel Energy B.V.



Bedrijfsfinanciering en projectfinanciering

Projectfinanciering

• 1 project, 1 cash flow

• Geen onderpand / hypotheek, anders 
dan de kasstromen en contracten

• Focus op risicobeheersing en -allocatie

• Duidelijk gedefinieerd einde

Komt voor bij:

• Energie-opwek (wind, grootschalig zon, 
etc.)

• Warmte-infrastructuur 

• Grootschalige renovatie, bijvoorbeeld 
PPS-overheidsgebouwen

Bedrijfsfinanciering

• Veel projecten

• De balans van de onderneming als 
zekerheid

• Risico als input

• Einde is niet altijd duidelijk gedefinieerd

• bv. werkkapitaal

Komt voor bij:

• Verduurzaming corporatievastgoed

• VvE’s

• Energie-opwek (wind, grootschalig zon)

• Warmte-infrastructuur 

• Energy as a service

©Rebel Energy B.V.



Vormen van financiering: globale tweedeling

• Vreemd vermogen

• Van: banken, fondsen of de kapitaalmarkt (obligaties)

• Doel: veilige haven, met passend rendement – geld terug krijgen

• Beloning: rentemarge (veelal vast)

• Eigen vermogen

• Van: eigenaar/ondernemer

• Doel: zoveel mogelijk verdienen, bereid risico te nemen, met bijbehorend rendement

• Beloning: rendement (variabel)

• Tussenvorm is achtergesteld vermogen. 

©Rebel Energy B.V.



Wat is er beschikbaar voor de bewoner

Financiering Ontzorging

Individueel

VvE’s

NEF – VvE’s > 10 eenheden
Den Haag: lening < 10 eenheden

Banken ?
?

NEF
Hypotheek

Duurzaamheidslening

Woningabonnement
Lease zon, LED, warmtepomp



Gebouwgebonden financiering

• Via netbeheerder –> passend binnen rol netbeheerder?

• Baatbelasting –> houdt dat stand?

• Blokken omzetten naar VvE –> complex, toestemming hypotheekverstrekker

Is het de heilige graal? 

• Vertaling lening in woningwaarde t.o.v. meerwaarde van goed label

• Onrendabel wordt niet rendabel – gaat alleen over overdracht van waarde



Vormen van publieke financieringsinstrumenten



2008: welk financieel instrument brengt gewenste beweging? 

Inrichting instrument: (top) fonds/regeling

Garantie: neem risico Lening : betaal terug
Participatie: risico en 

rendement

Specifieke 
garantie

Algemene 
garantie

Senior debt
Achter-

gestelde
lening

Indirecte 
participatie

Directe 
participatie

Subsidie – geef geld

Traditionele 
subsidie

Subsidie met 
benefit 
sharing
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Over publieke energiefondsen

Sinds 2008

Start: Provincie Overijssel en Drenthe

Thans: fonds in iedere provincie en groot aantal steden

Uniek: Utrecht, gez. fonds provincie en gemeente

©Rebel Energy B.V.



Doelstelling fondsen

Doelstellingen Specificatie Opmerking

Energiebesparing 2020: 
• %besparing
• TJ 
• besparing CO2/€ 

Al dan niet gekoppeld aan 
bepaalde doelgroepen 

Energie-opwekking 2020 / 2040; 
• TJ
• vermeden CO2/€

Al dan niet gekoppeld aan 
bepaalde bronnen, bepaalde 
opwek uitgesloten

Innovatie Wel/geen bewezen technologie Al dan niet geoormerkt budget

Financieel Wel/niet revolverend; 
Wel/geen rendement

Impact op te hanteren 
voorwaarden

Maatschappelijke baten naast 
energietransitie  

Werk; luchtkwaliteit; 
betaalbaarheid energie; 
vestigingsklimaat; circulaire 
economie

Soms gekwantificeerd (FTE); soms 
gekoppeld aan brede 
beleidsagenda
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Instrumenten & voorwaarden 

Onderwerp Gelijkenissen Verschillen

Instrumenten Garantie, lening, participatie In enkel geval geen Vreemd 
Vermogen

Omvang financiering Leningen & garanties van 10K tot 
15 miljoen 
Participaties tot 7,5 miljoen 

Minimale en maximale omvang 
Fondsvolume 

Cofinanciering op projectniveau Overal gewenst, meestal vereist Exacte % + wijze waarop kapitaal 
moet worden ingebracht 

Besluitvorming Checks & balances Uitvoering; rol IC, RvC, AV, Bestuur 

Looptijden + rente Terugbetaling/exit Tijdsspanne, rente/risico opslag 

Vergelijk private financiering Ingericht om verschil te kunnen 
maken (complementariteit)

Voorschriften en toepassing 

©Rebel Energy B.V.
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Blok III Samenwerken met stakeholders aan haalbare 
businesscases 
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Blok III Samenwerken met stakeholders aan haalbare businesscases 

Casus Mariahoeve (niet in hand-out)

• Van ambitie naar concrete aanpak wijk

• Aanpak

• Investeringsopgave

Verdieping: hoe bewoners overtuigen 

• Big data en leefstijlen

Stellingen/vragen

©Rebel Energy B.V.
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Opgave: ver in techniek en financieel, waar blijft de bewoner?

• De opgave van verduurzaming van de 

bestaande stad -> veel verschillende 

spelers, complex van gestolde 

belangen

• Urgentie verduurzaming sterk vanuit 

top down

• Discussie gaat veel verder dan 

techniek en geld -> bewoner: comfort, 

zekerheid, maar ook starten op de 

juiste plek!

“D
e b

este 
o

p
tie”

? ? ?? ?
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Uitgelicht: leefstijlen

Drijfveren

©Rebel Energy B.V.
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Uitgelicht: leefstijlen
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Mariahoeve: drijfveren i.r.t. duurzaamheid

• Rode bewoner wil vooroplopen, bereid zelf iets innovatiefs te proberen (bv. coöperatie), te 
stimuleren met subsidie. Valkuil geen aandacht voor organisatie: aanpak b

• Blauwe bewoner wil controle, wil zeker weten dat het goed zit, bereid af te kopen, wil up to date 
zijn en wil showen met nieuwe technieken: pakket a

• Gele bewoner wil het samen regelen: de corporatie en wij, de gemeente en wij. tekenen bij het 
kruisje, zonder druk op te leggen: pakket d

• Groene bewoner wil meedoen in iets gezamenlijks, wel bereid samen iets op te zetten, maar 
weinig ‘gedoe’: pakket c

• Etc.
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E:

M:  

Wijnhaven 23

3011 WH Rotterdam

The Netherlands

W: www.Rebelgroup.com

T: +31 10 275 59 90

F: +31 10 275 59 99

Eline Kleiwegt

Eline.kleiwegt@rebelgroup.com

+31 6 1818 5652


