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4.2 Zicht op marktfinanciering 

Er moet geïnvesteerd worden in de energietransitie om haar te laten slagen. Er is in de markt 
veel geld beschikbaar voor financiering van duurzaamheidsinitiatieven. Toch vinden projecten 
en geld elkaar nu te vaak niet. Het Klimaatakkoord biedt straks als platform een kans om 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De taakgroep Financiering, waarin banken, 
verzekeraars, pensioenfondsen en Invest-NL vertegenwoordigd zijn, heeft zich gebogen over 
de vraag wat daarvoor nodig is. 
 
De afgelopen jaren bleek het vaak lastig om een goede match te maken tussen de 
financieringsbehoefte van project-initiatiefnemers en het aanbod van financiering door 
marktpartijen (banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders). Daarbij 
spelen vanuit het perspectief van aanbieders van financiering de volgende belemmeringen 
een rol: 
1. Er is een informatie mismatch tussen project-initiatiefnemers en investeerders rond 

financieringsconstructies en de verwachte rol van de investeerder.  
2. Investeerders zoeken een heldere stip op de horizon en duidelijke regie op grote 

projecten. 
3. Sommige van de investeringen die nodig zijn voor de energietransitie zijn (nog) niet 

(voldoende) winstgevend en/of hebben een hoger (waargenomen) risico dan acceptabel 
4. Het risico-rendementsprofiel in de pre-competitieve fase sluit gebruikelijke financiering 

uit voor sommige projecten. 
5. Veel projecten hebben onvoldoende schaal om financierbaar te zijn. 
 
Voor projectinitiatieven is het vaak niet helder wanneer hun projecten financierbaar zijn en 
wanneer niet, en welke partijen ze daarvoor kunnen benaderen. Een financiële instelling 
beoordeelt alleen voor zichzelf of een project financierbaar is, niet of dit voor andere partijen 
interessant kan zijn. 
 
Aanbevelingen en uitwerking in de tweede helft van 2018 
In de tweede helft van 2018 zal de taakgroep Financiering adviseren over de 
financierbaarheid van concrete projecten uit de tafels van het Klimaatakkoord, op basis van 
de financieringswijzer die is ontwikkeld. Daarnaast zal actief met de initiatiefnemers van de 
projecten worden samengewerkt om waar nodig oplossingen op maat te ontwikkelen.   
 
De taakgroep heeft verder de concrete aangrijpingspunten geïnventariseerd voor verbetering 
van de match tussen vraag en aanbod van financiering. Aanbevelingen liggen op het bord van 
de financiële sector, initiatiefnemers aan de tafels, en de overheid. Ze vormen de basis voor 
verdere uitwerking en samenwerking onder het Klimaatakkoord. 
 
Aan de financiële sector: stem het aanbod beter af op de behoefte en breng de klimaatimpact 
in kaart 
De taakgroep beveelt de financiële sector aan te komen tot verdere ontwikkeling van cross-
sectorale vormen van financiering. Door een betere onderlinge afstemming van de 
financieringsvormen die banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders 
kunnen leveren kan het aanbod  beter aansluiten op de financieringsbehoeften van 
initiatiefnemers in de energietransitie. 
 
Daarnaast doen financiële instellingen er goed aan de klimaatimpact van alle investeringen en 
beleggingen te meten, extern te rapporteren en te gebruiken bij de bepaling van hun 
beleggings- en investeringsbeleid. Dat is een verstandige strategie om het risico van latere 
verliezen op zogenoemde ‘stranded assets’ te beperken. Op dit moment heeft een groot deel 
van de Nederlandse banken en een aantal verzekeraars de ambitie geformuleerd om de 
klimaatbalans in kaar te brengen voor hun volledige investeringsportefeuille. Het is zaak om 
deze schaal te verbreden. De taakgroep financiering onderzoekt de mogelijkheden hiertoe. 
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Aan initiatiefnemers aan de tafels: zorg voor schaal 
Voldoende schaal is een noodzakelijke voorwaarde voor de financierbaarheid door 
marktpartijen. Het organiseren van voldoende schaal door bundeling is onderdeel van de 
structurering die noodzakelijk is voordat projecten aanspraak kunnen maken op financiering, 
net als een helder overzicht van de risico’s, het rendement, en het soort financiering dat 
wordt gezocht.  
Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders kunnen alleen financieren 
wanneer het risicorendementsprofiel marktconform is. De taakgroep heeft een 
financieringswijzer opgesteld als handreiking bij het zoeken naar het juiste type financier bij 
een project.  
Voor zover initiatiefnemers zelf de bundeling niet tot stand kunnen brengen, ligt hier mogelijk 
een rol voor de overheid. Door een heldere regierol wordt schaalgrootte gecreëerd en worden 
de risico’s verzekerbaar. Deze rol wordt niet automatisch door een marktpartij opgepakt, om 
dat er geen helder verdienmodel bij zit.  
 
Aan de overheid: schep een robuust kader en bezie een breder mandaat voor Invest-NL 
De financierbaarheid door marktpartijen van projecten en initiatieven in het kader van het 
Klimaatakkoord is sterk afhankelijk van externe factoren, zoals het toekomstige verloop van 
energieprijzen, de prijs van CO2 en toekomstige subsidieverlening in het kader van de SDE+- 
subsidieregeling. Meer algemeen is financierbaarheid dus sterk afhankelijk van de robuustheid 
van het toekomstperspectief dat de overheid en het Klimaatakkoord gaan scheppen. De 
centrale overheid zal zichtbaar de regie moeten nemen om een duurzame, consistente aanpak 
te verankeren; deze is cruciaal voor het organiseren van een commitment op lange termijn.  
 
Daarnaast lijkt een helder, marktaanvullend mandaat voor Invest-NL noodzakelijk om de 
stroom van private financiering naar duurzame projecten te kunnen versnellen. Blended 
finance – het combineren van verschillende financieringsinstrumenten (leningen, garanties 
en/of equity) met subsidie-instrumenten – is een belangrijke manier om de financierbaarheid 
van risicovolle proposities te vergroten. Het op te zetten Invest-NL kan een belangrijke rol 
spelen in deze financieringsconstructies. Voorwaarde is dat dit fonds het juiste mandaat 
meekrijgt, en niet gebonden is aan de risico/rendementseisen van commerciële financiers. Dit 
vraagt om een verruiming van het nu voorgestelde mandaat. 
 
  




