
Samenvatting EIB advies
Medio 2017 is de regio een dialoog gestart met de Europese Commissie en de EIB over het
realiseren van een regionaal investeringsplatform. In september 2017 zijn in een service
agreement afspraken gemaakt voor advisering door de European Investment Advisory Hub
over de investeringsstrategie voor de RNE en de mogelijkheden voor het EU-instrument EFSI
Investment Platform in onze regio. Het rapport Advisory support to the initial programme to
implement the Investment Strategy for the Roadmap Next Economy (RNE) is in juni afgerond.
 
De EIB besteedt aandacht aan de RNE strategie, de vijf transitiepaden en het regionale
investeringsprogramma (211  projecten, gezamenlijk ruim 23 miljard euro). Een deel van de
projecten betreft transportinfrastructuur (circa 30%) en landschappelijke (blauwe, groene)
infrastructuur (circa 16%) en valt buiten de scope van de RNE.
De EIB heeft een nadere analyse uitgevoerd van 21  RNE projecten om inzicht te krijgen in de
aard van de financieringsbehoefte (subsidies, eigen vermogen, leningen), de project
promotor, het stadium van ontwikkeling, belangrijke investeringsrisico’s en de behoefte aan
Technical Assistance om in aanmerking te komen voor financiering.
 
De EIB concludeert dat projecten in het kader van Next Society (en Next Education) vooral op
publieke middelen aangewezen zijn. Bij de transitiepaden Smart Energy Delta, Smart Digital
Delta en Circular Economy en een deel van de Entrepreneurial Region projecten is sprake van
projecten met terugverdiencapaciteit, die in beginsel grotendeels via leningen en eigen
vermogen te financieren zijn.
De Nederlandse kapitaalmarkt en het (regionale) aanbod van revolverende fondsen bieden
een ruime mate van financieringsmogelijkheden. De EIB constateert echter dat sprake is van
een mismatch wat betreft risicobereidheid ten aanzien van innovatieve transitieprojecten en
dat systematische ondersteuning nodig is om te komen tot een aantrekkelijke
projectenpijplijn.
 
De EIB benadrukt het belang van commitment van de regionale partners om de RNE tot
realisatie te brengen en de noodzaak om publieke middelen in te zetten om projecten
investment-ready te maken en risicodragend vermogen te mobiliseren.
De EIB adviseert (1) een Technical Assistance platform tot stand te brengen, gevolgd door (2)
een Investeringsplatform in 2020.
 
1 . Technical Assistance platform – systematische ondersteuning van de RNE-

projectenpijplijn (technical assistance en financial engineering) om te komen tot
voldragen financierbare business cases:

a. Selecteren en operationaliseren van relevante en technisch haalbare innovatieve
projecten in lijn met de RNE strategie;

b. Ontwikkeling van financiële business case en financial engineering, coördinatie
tussen projecteigenaren en aanbieders van financiering, waaronder de relatie met
Invest-NL io;

2. Investeringsplatform – additioneel aanbod in de vorm van een zogenaamd multisector
fonds op te richten om de transitieopgaven op het gebied van energietransitie,
digitalisering en circulariteit mede mogelijk te maken:

a. Gezien het risicoprofiel van de projecten zal de funding van het fonds primair van
publieke partijen afkomstig moeten zijn, en zij zullen de zogenaamde first loss
moeten willen afdekken;

b. Separate juridische entiteit met een onafhankelijke fondsmanager, aan te sturen
door de financiers van het fonds;

c. Cofinanciering vanuit private partijen is hierbij mogelijk, op project- of
fondsniveau.

Als tussenstap heeft de EIB de suggestie gedaan van een ‘thematic platform’, waarbij
investment-ready projecten worden voorgelegd aan een groep financiële marktpartijen die
gezamenlijk de projecten beoordelen en mogelijke financieringsoplossingen aandragen.
 
Als publieke partijen via de afdekking van de zogenaamde first loss de financiële basis
leggen voor een nieuw fonds, is de EIB Group door het European Fund for Strategic



Investments (EFSI) in staat om in het investeringsplatform te participeren. Het nieuwe fonds
kan daarmee financiering aanbieden aan economisch levensvatbare projecten met een hoger
risico dan gebruikelijke EIB activiteiten.
 
De EIB en de EU bieden diverse Technical Assistance programma’s1 en financiële
instrumenten waarvoor RNE projecten in aanmerking kunnen komen, die via het Technical
Assistance platform gemobiliseerd kunnen worden.

Voor 1a. is inmiddels de RNE-transitieorganisatie ingericht. ZIP vervult de rol in 1b. en voor
2. is een memo Multisectorfund voorbereid.

                                                     
1
 Zoals Horizon 2020, CEF, ELENA, URBIS, EIB Advisory Hub


