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Rebels werken aan de
vraagstukken van de
toekomst op het gebied van
duurzaamheid, transport,
stedelijke ontwikkeling,
gezondheidszorg en de
sociale sector.
Wij maken impact, ook in de
duurzame energiesector.
Klik hier om verder te lezen
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No change without a

Het lijkt drie weken geleden, stiekem zijn we alweer 10 jaar
actief op de energiemarkt. Het voelt als een voorrecht om
mee te helpen de energietransitie te versnellen. In onze beginperiode vooral door te adviseren hoe energiefondsen
kunnen worden ingezet om duurzame energieprojecten
te realiseren. Al sinds vele jaren ook met het opstellen van
businesscases en aantrekken van financiering voor projecten. De laatste jaren is het ontwikkelen van beleid, vormgeven van de samenwerking tussen publieke en private partijen en realiseren van projecten in de warmtesector een
speerpunt geworden.

Ook in 2019 hebben we vele projecten gedaan die bijdragen aan de energie-transitie.
Elk op hun eigen manier.

Lees meer over projecten die we doen en impact die
we realiseren.
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Wind & zon

Warmte

Wind en zon zijn leidende bronnen voor
toekomstige productie van duurzame
energie.

Collectieve warmte is een belangrijke oplossing richting CO2 neutraliteit en om van
het aardgas af te komen.

We helpen initiatiefnemers met het opstellen van de
businesscase en het financieren van deze duurzaamheidsprojecten. Variërend van een kleinschalig coöperatief wind- of zonproject tot een grootschalig park.
Innovatieve financieringsstructuren en integreren van
financiële burgerparticipatie maken altijd deel uit van
onze projecten, die gericht zijn op duurzaam investeren.

We werken graag mee aan plannen voor het realiseren
van warmteprojecten die zich nog in de ontwikkelfase
begeven, zoals nieuwe warmtenetten met duurzame
warmtebronnen. Dit doen we met het opstellen van de
businesscase, aantrekken van financiering en het vormgeven van de samenwerking voor bijvoorbeeld geothermie- of aquathermieprojecten. Maar ook door publieke
of private initiatieven te ondersteunen die nieuwe warmtebedrijven of projecten ontwikkelen. Of het uitvoeren
van een second opinion of waardering van een project.

Tevens helpen we gemeenten en provincies met het bepalen van hun optimale rol in de energietransitie. De wijze waarop lokale initiatieven zoals energie coöperaties
effectief ondersteund kunnen worden om de ambities
rondom 50% burgerparticipatie ook daadwerkelijk te realiseren maakt daar onderdeel van uit.

Ga direct naar onze wind & zon-projecten

Ga direct naar onze warmte-projecten
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Gebouwde
omgeving
Een belangrijke uitdaging is om met
gemeenten, woningcorporaties,
warmteleveranciers en andere belanghebbenden optimale keuzes te laten
maken in de warmtetransitie.
We helpen gemeenten in het kader van de Transitievisie
Warmte met de vraag waar in de gemeente met aardgasvrij te beginnen. Maar vooral werken we vanuit inhoud
en proces aan publiek private samenwerkingsverbanden
om warmteprojecten ook echt te realiseren. Woorden en
daden. Onze uitgebreide kennis van de warmtesector, regulering, businesscases, structureren van de samenwerking komt daarbij uitstekend van pas. Tot slot doen we
evaluaties en geven beleidsadvies over de warmtemarkt.

Ga direct naar onze gebouwde omgeving-projecten
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Windpark
Frŷslan

SwifterwinT

Wind & zon
Wind en zon zijn leidende bronnen voor
toekomstige productie van duurzame energie.
We helpen initiatiefnemers met het opstellen van de businesscase
en het financieren van deze duurzaamheidsprojecten. Variërend van
een kleinschalig coöperatief wind- of zonproject tot een grootschalig
park. Innovatieve financieringsstructuren en integreren van financiële
burgerparticipatie maken altijd deel uit van onze projecten, die gericht
zijn op duurzaam investeren.
Tevens helpen we gemeenten en provincies met het bepalen van hun
optimale rol in de energietransitie. De wijze waarop lokale initiatieven
zoals energie coöperaties effectief ondersteund kunnen worden om
de ambities rondom 50% burgerparticipatie ook daadwerkelijk te realiseren maakt daar onderdeel van uit.

Terug naar overzicht van alle projecten
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Geothermie Trias
Westland 1&2

Aardwarmtecombinatie
Luttelgeest

Rotterdam concessieverlening
in aardgasvrije
tijden

City deal
Amsterdam
aardgasvrij

Rekenkamer
Waalsprong
Nijmegen

Warmte
Collectieve warmte is een belangrijke oplossing
richting CO2 neutraliteit en om van het aardgas
af te komen.
We werken graag mee aan plannen voor het realiseren van warmteprojecten die zich nog in de ontwikkelfase begeven, zoals nieuwe
warmtenetten met duurzame warmtebronnen. Dit doen we met het
opstellen van de businesscase, aantrekken van financiering en het
vormgeven van de samenwerking voor bijvoorbeeld geothermie- of
aquathermieprojecten. Maar ook door publieke of private initiatieven
te ondersteunen die nieuwe warmtebedrijven of projecten ontwikkelen. Of het uitvoeren van een second opinion of waardering van een
project.

Terug naar overzicht van alle projecten

Contact

Duurzame
Energie & Warmte

Thema’s

Projecten

Handreiking lokale
analyse - leidraad

Rendementsmonitor
warmteleveranciers

EnergieRijk
Den Haag

Nationaal
Energiebespaarfonds

Stappenplan
wijkprofielen
aargasvrije wijken

Team

Gebouwde omgeving
Een belangrijke uitdaging is om met gemeenten,
woningcorporaties, warmteleveranciers en andere
belanghebbenden optimale keuzes te laten maken in
de warmtetransitie.
We helpen gemeenten in het kader van de Transitievisie Warmte met de vraag waar in de gemeente met aardgasvrij te beginnen.
Maar vooral werken we vanuit inhoud en proces aan publiek private
samenwerkingsverbanden om warmteprojecten ook echt te
realiseren. Woorden en daden. Onze uitgebreide kennis van de
warmtesector, regulering, businesscases, structureren van de
samenwerking komt daarbij uitstekend van pas. Tot slot doen we
evaluaties en geven beleidsadvies over de warmtemarkt.

Terug naar overzicht van alle projecten
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Zonneakker Voorst
De familie Gooiker, die sinds jaar en dag een biologisch-agrarische onderneming
runt, wil het familiebedrijf doorontwikkelen en (groene) elektriciteit gaan produceren. Rebel kreeg, als deel van een groter team, het vertrouwen om het zonnepark financieel mogelijk te maken door de benodigde financiering op te halen.
Vanaf de beginfase werkten Rebels met de familie aan het ophalen van risicokapitaal voor de ontwikkeling van
de zonneakker. Rebel heeft met de familie meegewerkt aan de structurering van het project zodat ontwikkelkapitaal van Oost NL kon worden aangetrokken.
Vervolgens is ons netwerk van financiers aangesproken in de vorm van een financieringscompetitie om een
passende invulling van vreemd vermogen te realiseren, waarbij BNG Bank bleek de beste aanbieding te kunnen doen.
Rebel maakt impact door het begeleiden van de grootste particuliere zonneakker van Nederland (45MW) met
de financiering van de ontwikkelingsfase en de realisatie. Hiermee dragen we bij aan de energietransitie in de
regio.
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Windpark Frŷslan
Windpark Fryslân wordt gebouwd in het noordelijk deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk. Het windpark omvat 89 turbines
van 4,3 MW, en is daarmee wereldwijd het grootste windpark dat in een binnenwater wordt gebouwd.
Met een totaal vermogen van 382,7 MW levert Windpark Fryslân voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens.
De provincie Fryslân investeert 127 miljoen euro in Windpark Fryslân via aandelenkapitaal en een achtergestelde lening. Het is daarmee in Nederland de eerste keer dat een provincie direct
gaat deelnemen in een windpark.
Rebel heeft de provincie geadviseerd bij de volledige transactie inclusief het bereiken van equity close en financial close en de onderhandelingen met initiatiefnemers. Dit is nauwe samenwerking met het betrokken team uit de provincie.
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Leasing zonnepanelen
Hallo stroom
HalloStroom biedt particulieren in Nederland de mogelijkheid om zelf
schone energie op te wekken en daarmee direct te besparen op energiekosten zonder hoge aanvangsinvesteringen.
Dit doet zij door dak-gebonden zonnestroomsystemen aan haar klanten te verhuren op basis van
10-jarige huurovereenkomsten. Al vroeg in de ontwikkeling van dit bedrijf werd Rebel als financieel
adviseur betrokken, en werkte Rebel mee aan het ophalen van financiering voor de entiteiten met
zonnesystemen die door HalloStroom worden opgericht.
Met een ondernemende geest en ambitieuze plannen stimuleert het team van HalloStroom de versnelling van de noodzakelijke energietransitie. In twee jaar tijd is voor 18 MW aan zonnestroomsystemen verhuurd (bijna 5,000 systemen).
Rebel draagt hier graag aan bij door actief mee te denken over de schaalbaarheid van het businessmodel van HalloStroom. Stapsgewijs zorgen wij samen voor de realisatie van een zonnepark verspreid over de daken van particulieren over heel Nederland!
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SwifterwinT
SwifterwinT is een windproject op initiatief van meer dan 150 agrarische
ondernemers uit het gebied rond Swifterbant in de Flevopolder.
Rebel is sinds de zomer van 2018 financieel adviseur van SwifterwinT en draagt vanuit deze rol
bij aan het realiseren van 37 turbines op het land en 10 turbines in het IJsselmeer. Het opgestelde
vermogen zal naar verwachting circa 260 MW bedragen. SwifterwinT is onderdeel van Windplan
Blauw.
Rebel is verantwoordelijk voor het financieel structureren van het project. In deze rol denkt Rebel
na over de wijze waarop het eigen vermogen bij de achterban wordt opgehaald en heeft Rebel
onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop aan omwonenden uit de dorpskernen een vorm van
financiële participatie kan worden aangeboden. Dit onderzoek resulteert in de uitgifte van een
achtergestelde burgerobligatie nog vóór de bouwfase. Daarnaast leidt Rebel het proces om projectfinanciering aan te trekken bij een consortium van financiële instellingen.
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Gemeentelijk energiebedrijf
Olst Wijhe
De gemeente Olst-Wijhe neemt haar verantwoordelijkheid in het
behalen van de klimaatdoelstellingen en heeft de ambitie de
energietransitie in haar gemeente te versnellen.
Rebel is gevraagd de meest effectieve rol van de gemeente te onderzoeken, waarbij er specifiek aandacht was voor de haalbaarheid van een gemeentelijk energiebedrijf.
Per rol die de gemeente kon innemen, variërend van het faciliteren van de energietransitie
tot het opzetten van een energiebedrijf, heeft Rebel geëvalueerd in hoeverre zou worden
bijgedragen aan het doel de energietransitie te versnellen. Eerdere ervaringen die we hebben opgedaan over het opzetten van een gemeentelijk energiebedrijf was hierbij waardevol. Rebel leverde impact door de gemeente Olst-Wijhe te ondersteunen de energietransitie zoveel mogelijk te versnellen en lokale bewoners te laten participeren. Zo wordt de
energietransitie van ons allemaal.
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Geothermie Trias Westland 1&2
Trias Westland ontwikkelt twee geothermieprojecten om een groot kasoppervlak in het Westland van hernieuwbare warmte te voorzien.
Uniek aan het project is dat er is gestart met een boring naar een diepte van vier kilometer. Uiteindelijk is
aangetoond dat op die diepte geen winbare warmte beschikbaar was en is Trias Westland op 2,5 kilometer
diepte begonnen met warmtewinning. Momenteel draait het eerste project succesvol en wordt er hard gewerkt aan het tweede project (uitbereiding).
Rebel heeft gedurende de projectontwikkeling Trias Westland bijgestaan als financieel adviseur. Wij bouwden het financieel model, adviseerden over de financieringsstructuur en gaven richting aan de gesprekken
met financiers en de financieringsdocumentatie. Na financial close heeft Rebel het contractmanagement
van de kredietdocumentatie op zich genomen en het contact tussen de organisatie en banken gefaciliteerd.
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“We hopen een
inspiratie te kunnen zijn
voor andere tuinders
in de provincie
die willen
verduurzamen.”
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Aardwarmtecombinatie
Luttelgeest
In Luttelgeest zijn plantenkwekerij Bernhard Groep en paprikateler
Tas Paprika gestart met de realisatie van Aardwarmtecombinatie
Luttelgeest (ACL).
Nu de financial close voor de projectfinanciering van het geothermieproject is bereikt,
zetten beide bedrijven een belangrijke stap richting verduurzaming en wordt er in de toekomst nauwelijks nog aardgas gebruikt om de kassen in Luttelgeest te verwarmen. Rebel
is ingeschakeld door ACL om samen met Enconsol (ACL’s technisch adviseur) en Cees Advocaten (ACL’s juridisch adviseur) Financial Close voor de vereiste projectfinanciering te
bereiken. Uiteindelijk zijn samen met de senior financier BNG Bank N.V. en de junior financiers de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on) en het Nationaal Groenfonds alle obstakels overwonnen en kan de boor nu daadwerkelijk de grond
in. In dit intensieve traject zijn de financiers bijgestaan door STEK advocaten (juridisch),
Royal Haskoning DHV (technisch) en VHIVA (verzekeringen). Ook na financial close, zal
Rebel nauw betrokken blijven om er samen met ACL voor te zorgen dat het project zo goed
mogelijk op koers kan blijven ondanks de huidige COVID-19 crisis.

Bram Bernhard - Directeur Bernhard Group
Contactpersoon
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Rotterdam – concessieverlening
in aardgasvrije tijden
De concessies in Rotterdam zijn verstrekt aan NUON en ENECO op een
moment dat het woord aardgasvrij nog niet bestond.
Aansluitingen op het warmtenet worden gemaakt als de businesscase positief is, typisch bij nieuwbouw. De vraag was hoe je de enorme opgave voor aardgasvrij Rotterdam anno 2019 doorvertaald
in nieuwe afspraken met de leverancier, met woningcorporaties en met de burger. Hoe krijg je
nieuwe ontwikkelingen op gang waarbij wijken, bestand en gerenoveerd, van het gas af gaan.
Rebel heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam een model gemaakt voor een
gebiedsgerichte aanpak waarbij ondersteuning en draagvlak hand in hand gaan met haalbare businesscases en verstandige fasering van de opgave. Een financieel, economische en juridische blik
doorvertalen in handelingsperspectief voor alle betrokkenen en gebiedsgerichte realisatie.

Contactpersoon

Terug naar overzicht van alle projecten

Team

Contact

Duurzame
Energie & Warmte

Thema’s

City deal Amsterdam
aardgasvrij
Amsterdam wil in 2040 een aardgasvrije stad zijn. De City Deal
Amsterdam heeft als doel om stappen te zetten naar een energietransitie van aardgas naar een duurzame, betaalbare en
transparante warmtevoorziening en een klimaatneutrale stad.
Rebel is verantwoordelijk voor het programma management van de City Deal en de
integrale businesscase. We hebben in nauwe samenwerking met de City deal partners
een businesscase opgesteld waarin de financiële haalbaarheid van aardgasvrij Amsterdam op stadsniveau inzichtelijk wordt gemaakt, vanuit zowel de warmteketen als vastgoedeigenaren. Daarbij is inzicht verschaft in het effect op de businesscase van diverse
(beleids)maatregelen om de haalbaarheid te verbeteren. Het programma levert een
door City Deal partners gedragen inbreng voor de Warmte-transitievisie en de Regionale Energie Strategie, waarbij de businesscase grondlegger is om tussen de partners
het gesprek over verdeling van risico’s en rendementen in de keten te beleggen. Onze
kennis van de warmtemarkt, businesscases, publiek private samenwerking en financieel modelleren kwamen hierbij goed van pas.
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Rekenkamer
Waalsprong Nijmegen
De Rekenkamer Nijmegen heeft Rebel gevraagd te ondersteunen bij het onderzoek naar de besluitvorming rond de keuze om een warmtenet aan te leggen in de
Waalsprong.
Uit het onderzoek kwam onder meer dat de voorbereiding van de besluitvorming voor het warmtenet in de
Waalsprong onvoldoende projectmatig is aangepakt en dat de Raad door het College onvoldoende in de gelegenheid is gesteld invulling te geven aan zijn rollen, maar is hier zelf ook onvoldoende scherp op geweest.
Met onze kennis van de warmtesector, projectontwikkeling van duurzame energieprojecten, publiek-private
samenwerking en regelgeving hebben we de Rekenkamer kunnen ondersteunen bij het opstellen van de rapportage. Met dit project realiseren we impact door toekomstige besluitvorming rondom warmteprojecten te
verbeteren en de publiek private samenwerking te optimaliseren.
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Handreiking lokale analyse - leidraad
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten uiterlijk eind 2021 een
Transitievisie Warmte hebben opgesteld, waarin een gemeente aangeeft met
welke wijken te starten en naar welke technische oplossingen daarbij worden
betrokken.
Om gemeenten te ondersteunen heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een technisch-economische startanalyse opgesteld, die een eerste inzicht geeft welke strategie (groen gas, warmtenet, all
electric) aantrekkelijk is.
Op verzoek van het Expertisecentrum Warmte heeft Rebel de handreiking lokale analyse opgesteld.
Daarin zijn vanuit technisch, sociaal en economisch perspectief criteria opgenomen op basis waarvan
een gemeente kan bepalen waar te beginnen. De handreiking geeft ook aan welke data uit de startanalyse met gedetailleerdere data over bijvoorbeeld warmtebronnen verrijkt kunnen worden en waar deze
data vandaan kunnen worden gehaald. We realiseren hiermee impact door gemeenten zowel qua proces als inhoud handvatten te bieden hoe de Transitievisie Warmte vorm te geven. Vanuit een brede benadering, want waar te beginnen met de transitie is niet alleen een technisch maar ook een sociaal en
economisch vraagstuk.
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Rendementsmonitor
warmteleveranciers
Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM)
onderzoekt op grond van de Warmtewet tweejaarlijks de
financiële rendementen van warmteleveranciers.
ACM heeft CE Delft en Rebel gevraagd de Rendementsmonitor op te stellen voor
2017 en 2018. Uit het onderzoek bleek dat het maximaal redelijk rendement in
2018 voor het eerst werd overschreden. Wel is er een duidelijk verschil in rendement tussen grote en kleine leveranciers.
De resultaten van de Rendementsmonitor gaven de Minister van Economische
Zaken reden om warmteleveranciers met een te hoog rendement aan te sporen
om tarieven te verlagen of te investeren in de ontwikkeling van nieuwe warmtenetten. Daarnaast worden de uitkomsten van het onderzoek betrokken bij de
vraag hoe de tariefregulering en marktordening van de warmtesector eruit kan
komen te zien. De Minister werkt momenteel aan een nieuwe Warmtewet.
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“Leveranciers
van stadswarmte
moeten tarieven
verlagen of
investeren”
Eric Wiebes - Minister van Economische zaken
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EnergieRijk Den Haag
Vooruitlopend op de klimaatdoelstellingen voor 2050, hebben de gemeente Den Haag, het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie kenmerkende (semi-)overheidsgebouwen aangewezen die in 2040 energieneutraal moeten zijn. Rebel ondersteunt – samen met partners – dit programma door in eerste instantie
de verduurzamingsstrategie uit te werken en door mee te helpen deze aanpak te realiseren.
In de bestaande bouw ligt een forse uitdaging om het energieverbruik te reduceren en verduurzamen. Besparingsmaatregelen zijn kostbaar
en ruimte voor duurzame opwekking is beperkt. Wel kan er – omdat deze gebouwen dicht bij elkaar liggen – gedacht worden aan het slim inrichten van warmte- en koude-infrastructuur en kunnen partijen door samen te werken kennis uitwisselen en gezamenlijk inkopen. ERDH is
een bestuurlijk samenwerkingsverband van onder andere Rijk, Gemeente Den Haag en Provincie Zuid Holland. Het Programma ERDH beoogt
de volledige verduurzaming van de energievoorziening van de belangrijkste (semi-) overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag,
zoals de ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken, het stadhuis van Den Haag en het Provinciehuis. Einddoel is dat deze gebouwen
uiterlijk in 2040 klimaatneutraal zijn. Het voornemen voor een zo grootschalige gebiedsaanpak bij het verduurzamen van bestaande gebouwen is uniek in Nederland.
Vanuit het consortium Motion2040+, gaat Rebel samen met DWA, Twynstra Gudde en Witteveen&Bos ERDH helpen het technisch programmamanagement vorm te geven en uit te voeren. Om dat te bereiken gaat het programma uit van een gebiedsgerichte aanpak, waarbij herhaalbaarheid en schaalbaarheid centraal staan. Drie inhoudelijke thema’s gaan we een stap verder brengen: geothermie, WKO-netten en innovaties.
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Nationaal
Energiebespaarfonds
Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) is opgericht
met als doel leningen te verstrekken aan woningeigenaren die energiebesparende investeringen in hun huis
willen maken.
Hierbij valt te denken aan een betere isolatie of een zonneboiler. Vanaf de
oprichting van het fonds in 2014 is Rebel als financieel adviseur betrokken
geweest. Eerst door het leiden van de aanbesteding en het ophalen van kapitaal bij de Rabo- en ASN bank, later door het operationaliseren van de
financiële huishouding. Het aantal leningen dat het fonds verstrekt groeit
ieder jaar, met in 2018 €113 miljoen aan uitgezet kapitaal. Met haar rol binnen het fonds levert Rebel impact op de verduurzaming van de gebouwde
omgeving door bewoners in staat te stellen met hun woning aan de slag te
gaan.
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Stappenplan wijkprofielen
aardgasvrije wijken
Wijken moeten van het aardgas af. Hiermee krijgen alle
bewoners in Nederland te maken, een deel daarvan al
voor 2030.
Omdat dit een ingrijpende verandering is, is het belangrijk dat bewoners zo
goed mogelijk worden betrokken in de planvorming en uitvoering van het
realiseren van een aardgasvrije wijk. Omdat elke wijk en bewoner anders
is, vraag dit om een wijkgerichte aanpak. Rebel stelde samen met Springco
voor het ministerie van Binnenlandse Zaken een aanpak op om tot wijkprofielen te komen.
De wijkprofielen geven inzicht in de wijk en de houding van haar bewoners
over de transitie naar aardgasvrij. Om gemeenten te ondersteunen wijkprofielen op te stellen worden relevante databronnen aangereikt en methoden uitgelegd om data te verwerken. Hiermee kunnen gemeenten de beste
communicatiestrategie richting de wijken bepalen. Zo draagt Rebel bij aan
een duurzame gebouwde omgeving waarbij maatwerk voor wijk en bewoner centraal staat.
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