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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.

Thema’s

No change without a

Klik hier om verder te lezen
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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. 

Lees meer over projecten die we doen  
en impact die we realiseren.

No change without a

Ook in 2020 hebben we vele projecten gedaan 
die bijdragen aan de energietransitie.  
Elk op hun eigen manier. 
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Warmte
Collectieve warmte is een belangrijke oplos-
sing richting CO2 neutraliteit en om van het 
aardgas af te komen.  

Duurzame 
Energie & Warmte

Gebouwde omgeving
Een belangrijke uitdaging is om met 
gemeenten, woningcorporaties, 
warmteleveranciers en andere 
belanghebbenden optimale keuzes te laten 
maken in de warmtetransitie.

Industrie

De industrie heeft zowel maatschappelijk 
als financieel een grote impact in zowel 
Nederland en Europa als wereldwijd. 

Ga direct naar onze wind- & zonprojecten Ga direct naar onze warmteprojecten

Ga direct naar onze gebouwde-omgevingsprojecten

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

Ga direct naar onze industrieprojecten
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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.    

Duurzame 
Energie & Warmte

Terug naar overzicht van  alle projecten

Zonneakker 
Voorst SwinfterwinT

Burgerparticipatie 
modellen in de  

energietransitie

Innovatieve  
zonne-energie in 

Rotterdam

Tenderadvies 
offshore  

windenergie 
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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 warmte-
projecten 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

Splitsing  
warmtebedrijf  

Mijnwater
WarmtelinQ

Vastgoed  
woningcorporaties 

aansluiten op  
warmtenet 

Businesscase  
bronnet  

stadshavens  
Groningen

Aardwarmte
combinatie 
Luttelgeest
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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 werken 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, financiering, aanbesteden 
en 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

Marktbenaderings 
strategie warmte 

Den Haag
Verduurzamings 

strategie Intermaris

Strategie &  
Aanbesteding  

EnergieRijk  
Den Haag

Tussentijdse  
Evaluatie  

Programma  
Aardgasvrije  

wijken

Financierings 
instrumenten  

verduurzaming  
zorgvastgoed
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Industrie
De industrie heeft zowel maatschappelijk als 
financieel een grote impact in zowel Nederland en 
Europa als wereldwijd. 

Hiermee gepaard gaat een uitdaging om steeds verder te 
verduurzamen de komende jaren, door innovaties op het gebied van 
CC(U)S, waterstof en elektrificatie. Wij werken graag samen met 
industriële partijen aan vraagstukken over hun toekomststrategie: 
hoe haalbaar zijn hun verduurzamingsplannen en hoe kunnen zij 
die daadwerkelijk bereiken? Hiervoor gebruiken wij financiële 
en beleidsanalyses, geven we inzicht in de CO2-impact en doen 
we onderzoek naar trends en risico’s in de altijd veranderende 
energiemarkt.     

Terug naar overzicht van  alle projecten

Klimaatneutrale brandstoffen  
voor lucht-en scheepvaart

Toets Klimaatplan
Coca-Cola fabriekCarbon Tracking System
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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.

Duurzame 
Energie & Warmte

Terug naar overzicht van  alle projectenContactpersoon

https://www.rebelgroup.com/nl/team/winfried-de-coo/
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SwinfterwinT

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.  

Duurzame 
Energie & Warmte

Terug naar overzicht van  alle projectenContactpersoon

https://www.rebelgroup.com/nl/team/eelco-meesen/
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Burgerparticipatiemodellen in de  
energietransitie 

In de 30 Nederlandse energieregio’s wordt onderzocht hoe en waar 
het best duurzame elektriciteit kan worden opgewekt.  

Naast de financiële en technische haalbaarheid is het belangrijk dat de beoogde locaties 
maatschappelijk draagvlak hebben. De Regio Hart van Brabant zet zich in dit kader vol in op 
het realiseren van nieuwe zon- en windprojecten, waarbij lokale energiecoöperaties een 
belangrijke rol spelen. 

Rebel en 14 energiecoöperaties in Hart van Brabant hebben gezamenlijk advies gegeven 
om burgerparticipatiemodellen te ontwikkelen. Hierbij onderscheidden we drie typen 
participatie: financiële, proces- en sociale burgerparticipatie. De participatiemodellen zijn 
getoetst met de lokale coöperatie om de haalbaarheid in de praktijk te bepalen. Ook was 
deel van de opdracht om te kijken wat de rol van de energiecoöperaties in energietransitie 
kan zijn, en de wijze waarop provincie en gemeente coöperaties kunnen ondersteunen en 
samenwerken om burgerparticipatie te realiseren.

Duurzame 
Energie & Warmte

Terug naar overzicht van  alle projectenContactpersoon

https://www.rebelgroup.com/nl/team/floris-van-der-veen/
https://www.rebelgroup.com/nl/team/wouter-willemsen/
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Innovatieve zonne-energie in Rotterdam

Om aan de duurzame elektriciteitsdoelstellingen van de gemeente Rotterdam te 
voldoen, is het ‘gewoon’ volleggen van daken met zonnepanelen niet genoeg. 
 
Om mogelijkheden ter versnelling van de energietransitie te onderzoeken is de wijk Prinsenland – Het Lage Land 
aangewezen als proeftuin voor zonne-energie; hier wordt geëxperimenteerd met innovatieve opwektechnieken en 
slimme oplossingen voor bijbehorend gebruik, distributie en opslag.
 
De gemeente heeft Rebel gevraagd, in samenwerking met RHDHV, om in Prinseneiland zonne-energie-innovaties op 
weg te helpen naar praktijktoepassing. Zodoende heeft Rebel de gemeente en haar partners houvast geboden in de 
vorm van concrete startpunten en handvatten: waar en hoe te beginnen. De volgende aspecten zijn onderzocht: 
De markt – beschikbare en interessante innovaties voor Prinseneiland, stadium van ontwikkeling, businesscase en 
andere factoren om de technologie verder te brengen. 
 
Opdrachtgever –  beschikbare en interessante locaties voor de innovaties, rekening houdende met gepland 
onderhoud, beschikbare ruimte en mogelijke samenwerkingen tussen partners, vastgoedeigenaren en de markt. 
Publiek-privaat –  bepalen van locaties geschikt als katalysator voor de rest van het gebied, passende innovaties, 
geïnteresseerde partijen en de rol van de gemeente. 

Duurzame 
Energie & Warmte

Terug naar overzicht van  alle projectenContactpersoon

https://www.rebelgroup.com/nl/team/eline-kleiwegt/
https://www.rebelgroup.com/en/team/richard-de-bruin/
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Tenderadvies offshore windenergie 

Een ontwikkelaar van offshore windparken is voornemens om deel 
te nemen aan nieuwe tenderronden voor windparken op zee. 
 
Bij het verkennen van de mogelijkheden is Rebel ingeschakeld als strategisch en financieel 
adviseur. Rebel treedt op als financieel teamlid in een met name technisch georiënteerd 
team, ter ondersteuning van de projectontwikkelingsstrategie. 
 
In de vroege ontwikkelingsfase heeft Rebel de dataverzameling voor een 
locatiebeoordelingsmodel ondersteund, met als doel om potentiële nieuwe 
windparklocaties te vergelijken en beoordelen. Verderop in dit vroege stadium heeft 
Rebel een projectwaarderingsmodel ontwikkeld om de tenderbiedingsstrategie 
te bepalen. Deze nieuwe tenderrondes geven ruimte aan een nieuwe generatie 
windmolenparken, die wel 30 miljoen huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien! 

Contact
Duurzame 
Energie & Warmte

Terug naar overzicht van  alle projectenContactpersoon

https://www.rebelgroup.com/nl/team/stephan-van-os/
https://www.rebelgroup.com/nl/team/winfried-de-coo/
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Duurzame 
Energie & Warmte

“We hopen een  
inspiratie te kunnen zijn  

voor andere tuinders  
in de provincie  

die willen  
verduurzamen.”

Bram Bernhard - Directeur Bernhard Group

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. 
In 2018 is Rebel 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. 

Terug naar overzicht van  alle projectenContactpersoon

https://www.rebelgroup.com/nl/team/ernst-janzen/
https://www.rebelgroup.com/nl/team/gido-jansen/
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Businesscase bronnet stadshavens Groningen

De gemeente Groningen is samen met woningcorporatie en private partijen 
bezig met de ontwikkeling van Stadshavens, een gemengde binnenstedelijke 
wijk voor wonen en werken, een inclusieve wijk met een breed en betaalbaar 
aanbod aan woningen, een groene wijk met een nieuw groot park. 

Dit gebied wordt zo duurzaam mogelijk ontwikkeld. Voor deze gebiedontwikkeling wordt nu voorzien dat 
de warmte en koude voor de woningen wordt geleverd door WKO en een bronnet (zeer lage temperatuur 
warmte), waarbij de warmte op pandniveau wordt opgewaardeerd.

 In opdracht van WarmteStad stelde Rebel voor dit project van 3.300 woningen de businesscase op, met 
mogelijkheid tot scenario- en gevoeligheidsanalyses op de voornaamste risico’s van het project. Denk 
bijvoorbeeld aan bouwfasering, volloop, ontwikkeling warmtetarieven en (algemene) prijsontwikkeling. 
Daarmee ontstaat inzicht in de financiële haalbaarheid en het risicoprofiel van het project.

Contact
Duurzame 
Energie & Warmte

Terug naar overzicht van  alle projectenContactpersoon

https://www.rebelgroup.com/nl/team/winfried-de-coo/
https://www.rebelgroup.com/nl/team/floris-van-der-veen/
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Vastgoed woningcorporaties aansluiten op 
warmtenet 

Amersfoort wil in 2030 een CO2-neutrale stad zijn. Dit betekent onder 
andere dat het Amersfoortse vastgoed, nu nog grotendeels verwarmd 
door aardgas, aardgasvrij wordt gemaakt. 
 
Warmtebedrijf Amersfoort heeft de ambitie om op termijn een Amersfoort-breed warmtenet 
aan te leggen. In de wijk Schothorst-Zuid worden hiervoor de eerste stappen gezet. Belangrijke 
stakeholder voor het aardgasvrij maken van de wijk zijn drie woningcorporaties. 

Rebel ondersteunt de drie woningcorporaties in het opstellen en toetsen van 
besluitvormingscriteria om aan te sluiten op het warmtenet. Hiervoor toetsen we 
de businesscase, begeleiden de dialoog met het warmtebedrijf en adviseren we over 
contractafspraken.  
 
Ook helpen we met het ontsluiten van belangrijke informatie binnen de corporaties voor het 
onderhandelproces. 

Corporaties hebben een belangrijke aanjaagfunctie in de aardgasvrijtransitie. Rebel helpt 
corporaties om deze rol te pakken, waarbij we tegelijkertijd rekening houden met het belang voor 
corporaties om tegen faire voorwaarden mee te doen. 

Terug naar overzicht van  alle projectenContactpersoon

https://www.rebelgroup.com/nl/team/floris-van-der-veen/
https://www.rebelgroup.com/nl/team/wouter-willemsen/
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WarmtelinQ
WarmtelinQ (eerst Leiding door het Midden) is een 
transportnetwerk dat restwarmte vanuit de Rotterdamse haven 
vervoert naar woningen in bedrijven in Zuid-Holland.  
 
Rebel ondersteunde Gasunie en het aangesloten consortium als financieel adviseur 
met het realiseren van de transportleiding met een capaciteit van 250 MW.  
 
Hiertoe stelde Rebel een integrale businesscase op, met een totale bijbehorende 
financieringsvraag van > €500 miljoen. Door inzicht te verschaffen in de financiële 
uitdagingen, de impact van maatregelen en beschikbare financieringsinstrumenten, 
kon Rebel een werkbare deal maken die werd geaccepteerd door alle 
consortiumpartners.
 
Gezien het grote potentieel van WarmtelinQ, maakt Rebel impact in de 
aardgasvrijtransitie. Zo dragen we bij aan het beschikbaar maken van duurzame 
warmte voor meer afnemers.

Terug naar overzicht van  alle projectenContactpersoon

https://www.rebelgroup.com/nl/team/bart-budding/
https://www.rebelgroup.com/nl/team/edzard-scherpbier/
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Splitsing warmtebedrijf Mijnwater
Het innovatieve 5e generatie warmtenet van Mijnwater wisselt zo lokaal mogelijk 
warmte en koude uit naar behoefte van haar 5000 afnemers, bij tekort of 
overschot maakt het systeem o.a. gebruik van oude mijnschachten als warmte en 
koude bronnen. 
 
Mijnwater was tot voor kort geheel in handen van het Limburgs Energiefonds (LEF), maar de organisatie is 
in 2020 met ondersteuning op de businesscase en financiële structuur door Rebel opgeknipt in twee delen: 
Mijnwater Warmte Infra BV en Mijnwater Energy BV. LEF blijft verantwoordelijk voor de bronnen en levering, 
de infrastructuur is in handen van Enpuls (dochterbedrijf van netbeheerder Enexis).  

Rebel ondersteunde als financieel adviseur de splitsing van Mijnwater. Rebel maakte met de businesscase van 
de beoogde groei naar 30.000 aansluitingen inzichtelijk welke prikkels tussen de aandeelhouders zouden 
ontstaan en welke risico’s zich konden voordoen en hoe dat de verhoudingen tussen de partijen zou raken. 
Deze analysen vormden de basis voor structurering van de transactie en samenwerkingsovereenkomsten en 
voedden de onderhandelingen.  

Terug naar overzicht van  alle projectenContactpersoon

https://www.rebelgroup.com/nl/team/winfried-de-coo/
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Marktbenaderingsstrategie warmte  
Den Haag

De gemeente Den Haag zet stappen in de transitie naar aardgasvrije 
wijken en zet in op gebruik van elektriciteit, geothermie, aquathermie 
en restwarmte. 
 
Een optimale samenwerking tussen de gemeente en de markt is cruciaal om de doelen ten 
aanzien van het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving te behalen. Met het warmtenet 
van Eneco heeft de stad al een bestaand warmtenet, wat een goede basis kan zijn voor 
uitbreiding. 

Tegelijkertijd kan – onder de juiste omstandigheden – competitie op de markt tot een betere 
deal voor gemeente en vastgoedeigenaren en huurders leiden. Rebel ondersteunde de 
gemeente met het opstellen een marktbenaderingsstrategie. 

Deze stadsbrede marktbenaderingsstrategie is vervolgens toegepast op drie ‘archetypen’ 
van Haagse wijken die qua uitgangssituatie sterk verschillen, waaronder de nabijheid van een 
warmtenet en warmtebron, combinatie bestaande bouw versus nieuwbouw , type bebouwing 
en vastgoedpositie van corporaties.  

Terug naar overzicht van  alle projecten
Contactpersoon

https://www.rebelgroup.com/nl/team/arthur-gleijm/
https://www.rebelgroup.com/nl/team/floris-van-der-veen/
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Verduurzamingsstrategie Intermaris
Duurzaam vastgoed is een belangrijk thema voor Intermaris. 
De woningcorporatie, met bezit in Hoorn en Purmerend, 
heeft de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet met 
het verduurzamen van haar vastgoed. 
 
Het doel is helder: uiterlijk in 2050 is Intermaris’ vastgoed CO2-neutraal.
Om stappen te zetten richting dit doel, is Rebel gevraagd om Intermaris’ 
verduurzamingsstrategie op te stellen.  
 
Intermaris kijkt met een brede blik naar duurzaamheid, waardoor de strategie 
drie invalshoeken heeft: duurzame energie, circulariteit en klimaatadaptatie. 
We bepalen per thema mogelijke stappen die Intermaris kan zetten, en wegen 
de kosten af tegen de impact op CO2-reductie. Hierbij kijken we naar relevante 
concrete ontwikkelingen, zoals het wel of niet aansluiten op een te ontwikkelen 
warmtenet.  

Rebel maakt impact door een strategie op te stellen waarmee Intermaris de 
komende jaren concrete keuzes kan maken om haar vastgoed te verduurzamen. 
Zo werken we mee aan een duurzame corporatiesector.

Duurzame 
Energie & Warmte

Terug naar overzicht van  alle projectenContactpersoon

https://www.rebelgroup.com/nl/team/floris-van-der-veen/
https://www.rebelgroup.com/nl/team/wouter-willemsen/
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Strategie & Aanbesteding EnergieRijk  
Den Haag

EnergieRijk Den Haag (ERDH) is een samenwerkingsverband van onder 
andere het Rijk, de Gemeente Den Haag en de Provincie Zuid Holland. 

Deze partners hebben overheidsgebouwen aangewezen die in 2040 energieneutraal moeten 
zijn. Rebel ondersteunt samen met partners met DWA, Twynstra Gudde en Witteveen&Bos  het 
programma. 

Rebel bereidt de aanbesteding van een warmte- en koudeopslagnet (WKO-net) voor in het 
centrumgebied van Den Haag. Dit net moet bestaande WKO’s en gebouwen van verschillende 
eigenaren met elkaar verbinden. Eerste analyses hebben reeds laten zien dat dit geen eenvoudige 
opgave is: beperkte ruimte in de ondergrond, ingewikkelde eigendomsposities en demarcatie in 
de gebouwen. 

Tegelijkertijd zien we de potentie van koppelen van WKO’s voor het gebied en heeft een 
marktconsultatie laten zien dat er interesse vanuit de markt is om de opgave op te pakken. Onze 
collega’s werken er hard aan om dat voor elkaar te krijgen en geven vorm aan de aanbesteding 
om de maximale kwaliteit en creativiteit uit de markt te kunnen halen.

Terug naar overzicht van  alle projectenContactpersoon
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Tussentijdse Evaluatie Programma  
Aardgasvrije wijken

Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is een overheidsprogramma dat is 
gericht op het opschalen van de wijkaanpak aardgasvrij. 

Onderdeel hiervan zijn onder andere de aardgasvrije proeftuinen (waarmee gemeenten subsidie kunnen 
krijgen om te leren over aardgasvrij-oplossingen) en het nationale Kennis- en Leerprogramma. 

Rebel voerde samen met KWINK voor het Ministerie van BZK de tussentijdse evaluatie van het programma 
aardgasvrije wijken (PAW) uit, naar aanleiding van een kritisch rekenkamerrapport. Rebel en KWINK keken 
kritisch naar het lerend vermogen van het PAW en deden aanbevelingen hoe het programma in de toekomst 
beter kan worden ingericht, welke aan de Tweede Kamer zijn voorgelegd.  
 
Mede aan de hand van de evaluatie is de tweede ronde van proeftuinen samengesteld en is er €100 miljoen 
uitgekeerd aan de meest belovende plannen. Ons kritisch evaluerend vermogen over wat wel en niet werkt in 
de aardgasvrijtransitie kwam hierbij goed van pas.

Terug naar overzicht van  alle projectenContactpersoon
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Financieringsinstrumenten verduurzaming 
zorgvastgoed

Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben een 
Klimaatakkoord gesloten om gezamenlijk de CO2-uitstoot terug te dringen. 
 
Ook de zorg staat aan de lat om t/m 2050 flink te investeren in verduurzaming. Rebel ondersteunde de zorgsector 
door de verduurzamingsopgave inzichtelijk te maken, financiële instrumenten te suggereren om de opgave te 
realiseren en te adviseren hoe het Ministerie van VWS en zorginstellingen concreet aan de slag kunnen met de 
opgave.  

Voor deze opgave komen twee van Rebels belangrijkste kennisvelden samen: zorg en duurzaamheid. Zo 
combineerden we onze kennis over de financiële gezondheid van zorginstellingen met inzicht in de opgave om 
vastgoed te verduurzamen. Beiden rekenden we door om inzicht te geven in welk deel van de opgave relatief 
eenvoudig gefinancierd kan worden en voor welk deel van de opgave (aanvullende) bekostiging noodzakelijk 
is. Tot slot adviseerden we mogelijke nieuwe financierings- en bekostigingsinstrumenten, zoals gerichte 
bekostigingsinstrumenten voor verduurzaming en een gezamenlijke uitvraag voor een Energy Service Company 
(ESCo). Ons advies is gedeeld met de Tweede Kamer.

Contactpersoon Terug naar overzicht van  alle projecten
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Carbon Tracking System
RVO en de Topsector Energie (TSE) zijn op zoek naar een manier om (de emissie 
van) koolstof door de hele product-/ waardeketen heen te registreren in een 
zogeheten ‘koolstofboekhouding’ of ‘Carbon Tracking System’. 

Dit instrument kan dan als basis dienen om (circulaire) maatregelen te treffen en de algehele footprint 
over de hele keten te reduceren.  

In eerste instantie staat dit project in het teken van zoveel mogelijk informatie en kennis uit te wisselen met 
de industrie, de markt en kennispartijen om te komen tot een gedragen oplossing. 
 
Momenteel werkt Rebel (samen met Kalavasta, RSM, de Carbon Neutral Group en het Rebel-team dat zich 
met circulariteit bezig houdt) naar een pilot toe, incl. IT-systeem om dit ook daadwerkelijk in de praktijk te 
brengen. Dit kan dan vervolgens ook weer de basis zijn voor (financiële en organisatorische) incentives om 
te komen tot emissiereductiebeleid waarbij alle ketenemissies worden meegenomen. 

Contactpersoon Terug naar overzicht van  alle projecten
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Toets klimaatplan Coca Cola fabriek
Voor Coca Cola heeft Rebel een toets gedaan op het klimaatplan van 
een fabriek, om te kijken of dit past binnen de huidige ontwikkelingen 
op klimaatgebied. 

Onze opdracht was om een beleidsmatige check te doen van hoe het plan past binnen het 
Klimaatakkoord van Parijs, het Nationaal Klimaatakkoord en overig (Nederlands) beleid zoals 
de Green Deal en de Sustainable Development Goals. 

In de studie is ook een vergelijking gemaakt met andere frisdrankproducenten. Tenslotte is er 
een impacttoets uitgevoerd op de maatregelen uit het klimaatplan, om te beoordelen of deze 
het gewenste effect (CO2-reductie) bereikten.

Contactpersoon Terug naar overzicht van  alle projecten
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Klimaatneutrale brandstoffen voor  
lucht- en scheepvaart

In opdracht van RVO en Topsector Energie en Industrie voerde Rebel 
een marktonderzoek uit naar de toekomst van brandstoffen in de 
lucht- en scheepvaart, met als doel de creatie van een nationaal 
innovatieprogramma. 

Voor dit onderzoek zijn diverse experts geconsulteerd die betrokken zijn bij verschillende 
stappen van de waardeketen van de synthetische en biobrandstoffenindustrie: van 
basismaterialen, naar productie en distributie, tot aan eindgebruik. 

Op basis hiervan heeft Rebel ontwikkelpunten op het gebied van techniek, markt en 
regelgeving geïdentificeerd die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van synthetische en 
biobrandstoffen in lucht- en scheepvaart. De resultaten zijn gepresenteerd en gevalideerd in 
groepssessies.

Contactpersoon Terug naar overzicht van  alle projecten
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