C-152
Green Deal expertisecentrum financiering
duurzame energieprojecten
Partijen:
1.

2.

De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp en de Staatssecretaris van Infrastructuur
en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, beide handelend in hun hoedanigheid van bestuursorgaan,
samen hierna te noemen: Rijksoverheid;
ABN AMRO Groenbank B.V., ASN Groenprojectenfonds, ING Groenbank N.V., Rabo Groen Bank B.V. en
Triodos Groenfonds N.V, tezamen vormend het Beraad Groenfondsen van de Nederlandse Vereniging
van Banken, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Chr. P. Buijink, voorzitter van de
Nederlandse Vereniging van Banken en mevrouw I. Lulof, voorzitter van het Beraad Groenfondsen,
deze vijf partijen samen hierna te noemen: de Groenbanken;

Hierna samen te noemen: Partijen;

Algemene overwegingen:
1.

2.

3.

4.

Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentie
vermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de
afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen.
Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om deze omslag naar groene groei mogelijk
te maken. Bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties nemen volop concrete initiatieven voor
vergroening van economie en samenleving. Met de Green Dealaanpak wil het kabinet deze dynamiek
in de samenleving op groene groei optimaal benutten.
Green Deals bieden bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen
met de overheid te werken aan groene groei. Initiatieven uit de samenleving staan daarbij aan de basis.
Daar waar deze tegen belemmeringen aanlopen die volgens initiatiefnemers kunnen worden aangepakt
op rijksniveau, wil het kabinet zich inzetten deze weg te nemen of op te lossen om zo deze initiatieven
te faciliteren en te versnellen. In een Green Deal leggen partijen hierover concrete afspraken
schriftelijk vast.
De resultaten van een Green Deal kunnen gebruikt worden bij andere, vergelijkbare projecten, waardoor
er navolging kan plaatsvinden en de reikwijdte van een Green Deal kan worden vergroot zonder dat
daar specifieke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover staat.

Specifieke overwegingen:
1.

2.
3.

Deze Green Deal is een direct uitvloeisel van afspraken die zijn gemaakt in verband met pijler tien
‘Financiering van duurzame investeringen’ van het Energieakkoord voor duurzame groei van
6 september 2013 tussen het Kabinet Rutte/Asscher en onder meer werkgevers- en werknemers
organisaties, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen.
Financiering wordt vaak genoemd als knelpunt om duurzame energie- en energiebesparingsprojecten
te realiseren.
Op dit moment is echter voldoende kapitaal aanwezig ter financiering van “mainstream” duurzame
energie- en energiebesparingsprojecten, voor zover deze rendabel zijn en er goede businesscases aan
ten grondslag liggen. Het gaat in die gevallen veelal om bestaande technieken die in grootschaliger
projecten worden toegepast.
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4.

5.

6.

In het geval van financiering van niet-“mainstream” duurzame energie- en energiebesparingsprojecten
kan kennis en ervaring een knelpunt zijn. Het gaat daarbij veelal om nieuwe technologieën waarvoor
nog geen algemene marktacceptatie bestaat. Financiers zijn niet in alle gevallen bekend met deze
technologieën en met de spelers op deze markt. Ondernemers zijn niet in alle gevallen bekend met de
vereisten voor financiering van een dergelijk niet-“mainstream” project. Daarnaast treden knelpunten
op bij de financiering van kleine projecten, vanwege de geringe financieringsomvang, en projecten
met een innovatieve eigendomsstructuur.
De rol van institutionele beleggers kan belangrijker worden, zeker indien de investeringsbehoefte
in de toekomst toeneemt. Dit wordt mede veroorzaakt door het nieuwe toezichtsraamwerk voor
banken, de zogenoemde Basel III normen, waardoor het voor banken moeilijker wordt om langjarige
investeringen te doen met kortlopende dekking door spaartegoeden. Institutionele beleggers zijn
doorgaans alleen vanaf veel grotere investeringsvolumina (meer dan € 500 miljoen) bereid om een
deel van de financiering te realiseren. Dergelijke volumes zijn voor niet-“mainstream” projecten nog
niet in zicht. Op termijn zou bundeling van deze projecten hiervoor een oplossing kunnen bieden.
In de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 is vastgelegd dat de fiscale stimulans
voor groen beleggen met ingang van 1 januari 2013 gehandhaafd wordt op het niveau van 1,9%. Partijen
zien dit als erkenning van de Regeling groenprojecten 2010 als een succesvol, effectief en efficiënt
publiek-privaat financieringsinstrument. De in het kader van deze regeling tussen partijen bestaande
samenwerking en kennisuitwisseling wordt met deze Green Deal verbreed en geïntensiveerd.

Partijen stellen het volgende vast:
a.

b.

c.
d.
e.

Voor niet-“mainstream” duurzame energie- en energiebesparingsprojecten met nieuwe technologieën
(bijvoorbeeld geothermie, maar ook bepaalde biomassaprojecten alsmede grondstof- en afvalprojecten)
treden knelpunten op in de financiering door onbekendheid over de techniek en het slecht in kunnen
schatten van de daaraan verbonden risico’s.
Er treden knelpunten op bij de financiering van projecten met een innovatieve eigendomsstructuur
waarvan de businesscase en de contracten tussen aanbieders en afnemers van duurzame energie
niet voldoende duidelijk zijn voor financiers (bijvoorbeeld decentrale duurzame energie coöperaties
en Energy Service Companies (ESCO’s)).
Er zijn projecten die door de geringe omvang niet financierbaar zijn vanwege de transactiekosten
en uitsluitend na bundeling voor financiering in aanmerking komen.
Ook provincies en gemeenten zetten regionale fondsen op ter financiering van energieprojecten
binnen de eigen provincie of gemeente.
Op ad-hoc basis werken de Groenbanken en Agentschap NL (AgNL), een onderdeel van het ministerie
van Economische Zaken, nu reeds samen bij overleg in het kader van de Regeling groenprojecten 2010.
AgNL geeft daarnaast algemene voorlichting over duurzame energie- en energiebesparingsprojecten.

Partijen concluderen:
Een structurele samenwerking in de vorm van een expertisecentrum waarbij de financiële deskundigheid
van banken, in het bijzonder de Groenbanken, met de technische expertise die bij AgNL beschikbaar is
nog beter op elkaar wordt aangesloten, is nuttig voor het oplossen van de genoemde knelpunten.
Deze samenwerking kan zorgen voor het bevorderen van het financieren van duurzame energie- en
energiebesparingsprojecten en daarmee aan verduurzaming en groene groei.
Het expertisecentrum zal zich als samenwerkingsverband tussen de Groenbanken en Rijk richten op de
verbetering van de financierbaarheid van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten, met name:
i. waarvan de technische aspecten bij financiers minder bekend zijn;
ii. waarbij eigendomsverhoudingen, businesscases en contracten niet voldoen aan de standaardeisen
voor financiering;
iii. door bundeling van kleine projecten, waardoor financiering eerder van de grond kan komen;
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In eerste instantie zal de samenwerking in het expertisecentrum starten met een focus op
projecten gericht op geothermie en projecten met betrekking tot decentrale duurzame
energieopwekking door coöperaties. Vanaf 2014 zal aan de hand van jaarlijks vast te stellen
jaarplannen worden bezien welke typen projecten en technologieën daarna ook aan de orde
kunnen komen.
Komen het volgende overeen:

1. Doel
Artikel 1		 Doel van de Green Deal expertisecentrum financiering duurzame projecten
Partijen werken samen om kennis en expertise te delen teneinde de financiering van duurzame energie- en
energiebesparingsprojecten te bevorderen. Deze publiek-private samenwerking krijgt gestalte in de vorm
van een expertisecentrum dat invulling geeft aan deze kennisdeling en uitwisseling.
Artikel 2		 Samenwerking Partijen in expertisecentrum
De publiek-private samenwerking van Partijen binnen het expertisecentrum zal zich richten op:
-	Bundeling van technische en financiële kennis: de Groenbanken hebben behoefte aan technische
informatie over geselecteerde technologieën die in een ontwikkelfase verkeren. Hierover kan door
AgNL aan de Groenbanken voorlichting worden gegeven. De Groenbanken zullen op hun beurt
kennis delen over de financierbaarheid van dergelijke projecten. De technische rapportages kunnen
dan worden voorzien van een financieringsparagraaf. Deze rapportages worden door het expertise
centrum publiek toegankelijk gemaakt zodat, onder andere, initiatiefnemers van projecten en
financiers hierover kunnen beschikken.
-	Ontwikkelen en aanbieden van checklists, voorbeelden en standaarden van (duurzame energie- en
energiebesparings)contracten en inventariseren van elementen die minimaal nodig zijn voor een
kredietaanvraag. Deze producten worden publiek toegankelijk gemaakt, waardoor voorbeeldcases
beschikbaar komen voor alle geïnteresseerde marktpartijen, zoals initiatiefnemers en financiers
van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten.
-	Financiële bundeling van kleine, maar kansrijke, projecten door de Groenbanken, waardoor het
noodzakelijke investeringsvolume van projecten wordt vergroot, waardoor banken en andere
financiers eerder bereid zullen zijn om in de financiering te participeren.
-	In voorkomende gevallen kunnen de Groenbanken samenwerking op gang brengen met provincies
en gemeenten in verband met de financiering door regionale fondsen om meer projecten van de
grond te krijgen in een bepaalde kansrijke techniek (bijvoorbeeld geo-thermie). Op projectniveau
kan worden bezien of gezamenlijke financiering tussen de Groenbanken en deze regionale fondsen
mogelijk is.
-	De Groenbanken kunnen signalen inventariseren over andere belemmeringen, bij de totstandkoming
van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten, onder andere in verband met wet- en
regelgeving, zodat bezien kan worden of deze kunnen worden geslecht.
-	Het doorverwijzen naar informal investors en venture capital investeerders, of naar provincies
en gemeenten die regionale fondsen hebben opgezet.
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2. Inzet en acties
Artikel 3		 Stuurgroep expertisecentrum
Binnen zes weken na ondertekening van deze Green Deal wordt door Partijen een stuurgroep
expertisecentrum opgericht, die zal worden belast met de uitvoering, monitoring en evaluatie
van deze Green Deal.
Artikel 4		 Inzet en acties Rijksoverheid
1. AGNL levert namens de Rijksoverheid de secretaris van de stuurgroep expertisecentrum,
die de inbreng van de Rijksoverheid in de publiek-private samenwerking coördineert.
2. Tevens zal de Rijksoverheid kennisondersteuning bieden op het gebied van wet- en
regelgeving en het beschikbare financiële instrumentarium.
3. De Rijksoverheid spant zich in om belemmeringen voor het bevorderen van financiering
van duurzame energieprojecten in wet- en regelgeving weg te nemen.
Artikel 5		 Inzet en acties Groenbanken
1. De Groenbanken leveren de voorzitter van de stuurgroep van het expertisecentrum,
die de inbreng van de Groenbanken in de publiek-private samenwerking coördineert.
2. De Groenbanken zorgen via hun uitgebreide netwerk voor bekendheid van het
expertisecentrum in de financiële markt.
3. De Groenbanken leveren ieder jaarlijks tenminste 100 adviesuren ten behoeve van
het expertisecentrum.
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3. Slotbepalingen
Artikel 6 Uitvoering in overeenstemming met het Unierecht
De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het recht van de Europese Unie
worden uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels
met betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technische normen en voorschriften.
Artikel 7		 Wijzigingen
1. Elke Partij kan de andere Partij schriftelijk verzoeken de Green Deal te wijzigen. De wijziging behoeft
de schriftelijke instemming van alle Partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen zes weken nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partij
schriftelijk heeft medegedeeld.
3. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlagen aan de Green Deal
gehecht.
4. De wijziging wordt openbaar gemaakt, onder andere in de Staatscourant.
Artikel 8		 Toetreding van nieuwe partijen
1. Er kunnen nieuwe partijen toetreden tot deze Green Deal, die een betekenisvolle bijdrage kunnen
leveren aan het bereiken van de doelstellingen van deze Green Deal, in termen van kennis en expertise,
zijnde het verbeteren van de financierbaarheid van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten.
2. Een nieuwe dergelijke partij maakt haar verzoek tot toetreding schriftelijk bekend aan de in deze
Green Deal genoemde Partijen. Zodra alle Partijen schriftelijk hebben ingestemd met het verzoek
tot toetreding, ontvangt de toetredende partij de status van Partij van de Green Deal en gelden voor
die Partij de voor haar uit de Green Deal voortvloeiende rechten en verplichtingen.
3. Het verzoek tot toetreding en de verklaring tot instemming worden als bijlage aan de Green Deal
gehecht.
Artikel 9		Citeertitel
De Green Deal kan worden aangehaald als Green Deal expertisecentrum financiering duurzame
energieprojecten.
Artikel 10 Opzegging
Elke Partij kan deze Green Deal met inachtneming van een opzegtermijn van acht weken schriftelijk opzeggen.
Artikel 11		Nakoming
Partijen komen overeen dat de nakoming van de afspraken van de Green Deal niet in rechte afdwingbaar is.
Artikel 12		Inwerkingtreding
1. Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle Partijen en loopt
tot en met 31 december 2020. Partijen treden uiterlijk twee maanden voor laatstgenoemde datum
in overleg over voortzetting van deze Green Deal.
2. Partijen nemen de uitvoering van alle in deze Green Deal genoemde afspraken zo snel mogelijk ter hand.
Artikel 13		Openbaarmaking
Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, onder andere
in de Staatscourant, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging
hiervan kan worden bevorderd.
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Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend te
Pijnacker op 30 september 2013.
De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

ABN AMRO Groenbank B.V,

te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Chr. P. Buijink, voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Banken en mevrouw I. Lulof, voorzitter van het Beraad Groenfondsen

ASN Groenprojectenfonds,

te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Chr. P. Buijink, voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Banken en mevrouw I. Lulof, voorzitter van het Beraad Groenfondsen

ING Groenbank N.V.,

te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Chr. P. Buijink, voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Banken en mevrouw I. Lulof, voorzitter van het Beraad Groenfondsen

Rabo Groen Bank B.V.,

te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Chr. P. Buijink, voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Banken en mevrouw I. Lulof, voorzitter van het Beraad Groenfondsen

Triodos Groenfonds N.V.,

te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Chr. P. Buijink, voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Banken en mevrouw I. Lulof, voorzitter van het Beraad Groenfondsen
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