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Green Deal Groene Investeringsmaatschappij (GIM)

Betrokken partijen
Holland Financial Centre, waarin onder andere zijn vertegenwoordigd ING, ABN-AMRO, APG groep, PGGM, 
ASR bank, Delta Lloyd, Aegon, KPMG, Autoriteit Financiële Markten, en anderen. Rijksoverheid:  
ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Initiatief 
Het Holland Financial Centre (opgericht in 2007) ontwikkelt initiatieven die bijdragen aan het in stand 
houden van een sterke, open en internationaal concurrerende financiële sector in Nederland.  
 - Initiatiefnemers van projecten ervaren vele belemmeringen. Één daarvan is de financiering van 

initiatieven;
 - Initiatiefnemers geven aan dat zij vaak belemmeringen ondervinden op het moment dat zij op zoek 

gaan naar financiering van hun initiatief, terwijl onder het project op zich een rendabele businesscase 
ligt; 

 - Ook bij de financiële instellingen bestaat het besef dat financiering van duurzame projecten vaak ten 
onrechte een belemmering is. Een goed functionerende financieringsmarkt blijkt een belangrijke 
voorwaarde voor groene groei;

 - Vanuit de financiële wereld wordt het belang van een gezamenlijke aanpak onderkend en daarom 
onderzoekt het Holland Financial Centre (HFC) de mogelijkheden om een Groene 
Investeringsmaatschappij (GIM) op te richten;

 - Dit sluit aan bij het Finance and Sustainability speerpunt van HFC, met als doel het bevorderen van de 
financiering van de overgang naar een duurzame economie;

 - Een GIM moet aanvullend op de business van bestaande financiële instellingen een rol vervullen 
teneinde meer duurzame projecten daadwerkelijk financierbaar te maken, zowel voor de koplopers als 
de brede toepassing die daar op moet volgen.

Resultaat
Haalbaarheidsonderzoek: Het Holland Financial Centre voert een haalbaarheidsonderzoek uit. De 
complexiteit en verscheidenheid van de knelpunten bij financiering vraagt om nader inzicht in de 
elementen die bij de problematiek een rol spelen. Dit goede inzicht is nodig om een GIM op te richten wat 
in praktijk ook daadwerkelijk leidt tot een verbeterde financiering van duurzame projecten. Het onderzoek 
geeft daarmee ook de onderbouwing van nut en noodzaak van een GIM.

Hulp Rijksoverheid
 - Voor het haalbaarheidsonderzoek leveren de ministeries van EL&I en I&M een financiële bijdrage. Het 

haalbaarheidsonderzoek is een samenwerking tussen financiële instellingen en overheid. Het 
inzichtelijk maken van knelpunten is tenslotte een maatschappelijk belang; 

 - Voor de ervaringen uit de praktijk heeft het ministerie van EL&I in overleg met de initiatiefnemers van 
de Green Deal specifieke cases aan Holland Financial Centre overhandigd.
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