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C-152
Green Deal Expertisecentrum Financiering  
Duurzame Energieprojecten
Betrokken partijen
-  ABN AMRO Groenbank B.V.
-  ASN Groenprojectenfonds
-  ING Groenbank N.V.
-  Rabo Groen Bank B.V. 
-  Triodos Groenfonds N.V.
Deze partijen vormen samen het Beraad Groenfondsen van de Nederlandse Vereniging van Banken, 
ofwel: de Groenbanken.
-  Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Deze Green Deal is ook opgenomen in het Energieakkoord voor duurzame groei van 6 september 2013 
tussen het Kabinet Rutte/Asscher en onder meer werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en 
milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen. Financiering is vaak een 
knelpunt om duurzame energie- en besparingsprojecten te realiseren. Bijvoorbeeld omdat een techniek 
onbekend is en banken daardoor het risico niet goed in kunnen schatten. Of doordat financiers onvol-
doende inzicht hebben in de businesscase en de contracten tussen aanbieders en afnemers bij duurzame 
energieprojecten met een innovatieve eigendomsstructuur, zoals decentrale duurzame energiecoöperaties 
en Energy Service Companies (ESCO’s).

Om deze knelpunten op te lossen en kennis en expertise te delen, is volgens de partijen structurele 
samenwerking nodig in de vorm van een expertisecentrum. Hiermee kunnen banken, met name de 
Groenbanken, en Agentschap NL hun financiële deskundigheid en technische expertise beter op elkaar 
aansluiten. 
 
Het expertisecentrum richt zich als samenwerkingsverband tussen de Groenbanken en de Rijksoverheid op 
de verbetering van de financierbaarheid van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten, met name:
-  waarvan de technische aspecten bij financiers minder bekend zijn
-  waarbij eigendomsverhoudingen, businesscases en contracten niet voldoen aan de standaardeisen 

voor financiering
-  door bundeling van kleine projecten, waardoor financiering eerder van de grond kan komen

Resultaten
De publiek-private samenwerking van de partijen binnen het expertisecentrum heeft de volgende doelen:
-  De Groenbanken en Agentschap NL bundelen technische en financiële kennis: de Groenbanken 

hebben behoefte aan technische informatie over geselecteerde technologieën die in een ontwikkelfase 
verkeren. Hierover kan Agentschap NL voorlichting geven aan de Groenbanken. De Groenbanken delen 
op hun beurt kennis over de financierbaarheid van dergelijke projecten. De technische rapportages 
kunnen dan worden voorzien van een financieringsparagraaf. Het expertisecentrum maakt deze 
rapportages publiek toegankelijk, zodat initiatiefnemers van projecten en financiers hierover kunnen 
beschikken.
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-  Het expertisecentrum ontwikkelt checklists, voorbeelden en standaarden van (duurzame energie- en 
energiebesparings)contracten en inventariseert welke elementen 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.

-  De Groenbanken bevorderen de financiële bundeling van kleine, maar kansrijke projecten, waardoor 
het noodzakelijke investeringsvolume van projecten wordt vergroot. Hierdoor zijn banken en andere 
financiers eerder bereid om in de financiering te participeren.

-  Soms kunnen de Groenbanken samenwerking op gang brengen met provincies en gemeenten voor  
de financiering door regionale fondsen om meer projecten van de grond te krijgen in een bepaalde 
kansrijke techniek, zoals geothermie. Op projectniveau kunnen de Groenbanken kijken of gezamenlijke 
financiering door de Groenbanken en deze regionale fondsen mogelijk is.

-  De Groenbanken inventariseren belemmeringen bij de totstandkoming van duurzame energie-
besparingsprojecten, onder andere op het gebied van wet- en regelgeving, zodat de overheid deze 
eventueel weg kan nemen.

Einddatum: 31 december 2020 

Inzet en acties partijen
-  De Groenbanken leveren de voorzitter van de stuurgroep van het expertisecentrum, die de inbreng  

van de Groenbanken in de publiek-private samenwerking coördineert.
-  De Groenbanken zorgen via hun uitgebreide netwerk voor bekendheid van het expertisecentrum  

in de financiële markt.
-  De Groenbanken leveren ieder jaarlijks ten minste 100 adviesuren voor het expertisecentrum.

Inzet en acties Rijksoverheid
-  Agentschap NL levert namens de Rijksoverheid de secretaris van de stuurgroep expertisecentrum,  

die de inbreng van de Rijksoverheid in de publiek-private samenwerking coördineert.
-  De Rijksoverheid biedt kennisondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving en de beschikbare 

financiële instrumenten.
-  De Rijksoverheid spant zich in om belemmeringen bij het bevorderen van financiering van duurzame 

energieprojecten in wet- en regelgeving weg te nemen.


