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LANDELIJKE 
ECOSYSTEEM

§ Regio's in het hele land spelen in 
op de oprichting van Invest-NL. 

§ Dat doen ze door te zorgen voor 
een sterk regionaal ecosysteem 
voor duurzame economische 
ontwikkeling.

§ In onze regio's mist zo'n 
infrastructuur nog voor de grote 
proposities.



In zo’n regionaal ecosysteem moeten 
vier elementen zitten:
§ Een sterke regionale strategie 
§ Het aantrekken van bedrijven van 

buiten
§ Business development voor grote 

proposities
§ Investeringen vanuit de regio. 

Een organisatie die die laatste twee 
elementen aan elkaar koppelt, mist 
nog in de MRA en Noord-Holland 
Noord.



Projecten vanaf € 10 - € 20 mln
Participaties vanaf circa € 2 - € 3 mln

§ Multiplier minimaal 4
min 50% privaat – max 25% Invest-NL – max 25% Invest-MRA

§ Ambitie: circa € 500 mln Invest-NL participaties naar MRA
§ Totaal geïnvesteerd: € 1,2 miljard
§ Rendementen na 20 jaar



Voorbeelden van mogelijke projecten

§ Energietransitie: waterstof, warmte/geothermie, CO2 reductie
§ Bioraffinage om reststromen om te zetten in hoogwaardige ingrediënten voor de 

voedingsmiddelenindustrie
§ Verwerken organisch afval uit openbaar groen om energie te produceren
§ Circulair: recycling dataservers, plastics, E-waste, sloop- en bouwmateriaal



Invest-MRA en de corona-crisis
§ Economische terugval onvermijdelijk
    - CPB scenario’s: krimp BBP van 1,2% tot 7,7%

§ Economische gevolgen extra hard voelbaar in de MRA en NHN 
    - Alleen in MRA als 507.000 banen direct of indirect geraakt

§ De bijdrage van Invest-MRA aan herstel 
     - Regionale aanpak voor regionale opgave
     - Scale-up’s en innovatief MKB als banenmotor voor herstel

§ Naar een nieuw normaal (met een energieneutrale en circulaire economie) 
    - Inzetten op duurzame werkgelegenheid in de nieuwe economie



Casus: Circulair Beton

§ Upcyclen van uitgehard beton naar de oorspronkelijke componenten
§ Status: volwaardige installatie gerealiseerd
§ Financieringsvraag: investering om op te schalen 
§ Business Development: schaalbaar betekent extra afzetmarkt, feedstock, 

vestiging, financiering en vergunningen



Fonds Invest-MRA
Vanwege acute investeringsvraag 
hebben we deze casus succesvol 
doorgeleid naar Invest-NL. Gaan 50% 
equity financieren ~ € 7,5 miljoen.

Business Development
Eis vanuit financiers is dat > € 2 miljoen 
wordt gefinancierd door marktpartij. BD 
Invest-MRA is actief contacten te leggen 
met marktpartijen.







Meedoen vanuit de gemeente

§ Voorstel is 1% van de gemeente begroting
§ Of uit het eigen vermogen of via lenen op de kapitaalmarkt 
§ Kapitaalstortingen op basis van werkelijke behoefte in circa 6 tot 10 jaar (capital 

calls)
§ Rentekosten gaan via de begroting
§ Afhankelijk van gemeente eventueel een risicoreserve opnemen





Vervolg traject

§ Kwartiermaker en team zijn bezig
§ Roadshow MRA+NHN-partners

§ Deelname indicatie 1% van begroting
§ Exploitatie via MRA +NHN

§ Besluitvorming raden/staten in 2020  
§ Onderdeel van perspectiefnota

§ Beoogde start rondom herfst 2020
§ Ingroei fonds





Gemeente Totaal begroting 
(mln)

Storting fonds 
(indicatief 1% )

Jaarlijkse rentelast
(indicatief 1% )

Risicoreserve
(indicatief 20%)

Naam 547 5.470.000 54.700 109.400

[1] Indicatieve verdeelsleutel : inleg fonds is 1% van totale begroting 
[2] Voor de jaarlijkse kapitaallasten is gerekend met 1% rente

Bron: VNG, waarstaatjegemeente.nl 



Casus: TED (Thermische Energie uit Drinkwater)

§ Koeling gebouwen vanuit Waternet (TED). Toegepast bij Sanguin. Mogelijk te 
combineren met koeling gebouwen vanuit oppervlakte water (TEO).

§ TED (en TEO) dragen bij aan slim energie systeem en balancering WKO bronnen.
§ BD vraag: regie op ontwikkeling business cases voor nieuwe locaties in diverse 

scenario’s, zodat replicatie van het systeem bij Sanguin makkelijk(er) wordt.
§ Financieringsvraag: afhankelijk van uitkomst business case & gekozen business 

model, mogelijkheid tot ESCo (Energy Service Company  bijvoorbeeld garantie 
mechanisme of achtergestelde lening.



Casus: Drogerij

§ Upcyclen van laagwaardige houtige biomassastromen 
§ Reinigen en drogen tot droge biomassa, welke op later moment kan worden 

ingezet (seizoen verschuiving) 
§ Financieringsvraag: totaal benodigde investering € 2,5 – € 4,5 mln
§ Business Development: Initiatief is schaalbaar. Gezamenlijk optrekken vergroot 

kansen.



Casus: Composietmateriaal uit restvezels

§ Composietmateriaal uit cellulosevezels, druk, water en warmte. Onbewerkte 
panelen kunnen worden gemaakt van resten als oud papier, karton, koffiedik, 
hennep, katoen, of elk type plantmateriaal.

§ Status: volwaardige installatie gerealiseerd
§ Financieringsvraag: vooralsnog geen. Lijkt door de markt opgepakt te worden
§ BD: additionele kanalen voor aanvoer feedstock en afzet producten



Casus: Avantium

§ Avantium is een toonaangevend technologiebedrijf in de duurzame chemie
§ Status: intentieverklaring om nieuwe vlaggenschipfabriek te vestigen in Delfzijl
§ Investering: 30 miljoen euro
§ Beslisfactoren: aanzienlijke financiële bijdrage vanuit de regio. 

De keuze voor een vestigingsplaats hangt samen 
met meerdere beslisvariabelen en is complex. Een 
aanzienlijke financiële bijdrage vanuit de regio is 
één van de overwegingen (potentie Fonds Invest-
MRA); een andere is het faciliteren van regie 
waardoor (beslis)processen sneller verlopen 
(potentie Business Development Invest-MRA).



Casus: Black Bear Carbon

§ Black Bear Carbon: toonaangevend op het gebied van de terugwinning van 
hoogwaardige carbon black (rCB, de ‘kleurstof’ zwart) uit versleten banden.

§ Status: volgende fabriek komt in haven Rotterdam
§ Beslisfactoren: aanzienlijke financiële bijdrage vanuit de regio + synergie 

activiteiten regio (belangrijk voor keuze vestigingsplaats. Potentie BD Invest-MRA.

“Port of Rotterdam shows great appetite to 
facilitate our next plant and has a significant 
potential for optimization and synergy of our 
technology within the Rotterdam industrial 
complex” 
Silvio Ghyoot, CEO of Black Bear Carbon



Grote opgaven in energietransitie en circulair

Doelstellingen op energietransitie:
v 25% minder CO2-uitstoot eind 2020 ten opzichte van 1990 (Urgenda).
v 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 (Klimaat akkoord).
v 95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990 (Klimaat akkoord).
v Klimaatwet belegt groot deel van regie-verantwoordelijkheid bij lokale overheid, 

i.h.k.v. ruimtelijke ordening en Regionale Energiestrategie.

Doelstellingen op circulariteit:
v 50% minder verbruik van grondstoffen in 2030.
v Nederland volledig circulair in 2050.



Overheden kunnen transitie niet zelfstandig aanjagen

Uit het Klimaatplan (eerste uitwerking klimaatakkoord van het kabinet):

“Overheden spelen een belangrijke rol, maar het welslagen van de transitie is uiteindelijk 
afhankelijk van de gezamenlijke inspanningen van vele partijen in de samenleving.”

Uit het advies van de VNG over de Regionale Energiestrategie (RES):

“Als overheden moeten we onze krachten bundelen om van de energietransitie een succes 
te maken. Voor een beter afgestemde besluitvorming (van overheden onderling) op basis 
van een gedeelde ambitie is het noodzakelijk om te werken als één overheid in nauwe 
samenwerking met de maatschappij.”



DNB onderzocht belemmeringen in duurzame 
investeringen (2018):

v “De belangrijkste reden waarom er onvoldoende duurzame investeringen zijn, is 
dat het risico-rendementsprofiel van duurzame investeringen te vaak 
onvoldoende aantrekkelijk is.”

v “Overheidsbeleid speelt een sleutelrol in het bepalen van relatieve 
aantrekkelijkheid van duurzame investeringen.”

v “Voor de verduurzaming van de economie zijn onder andere investeringen in 
innovatieve technologieën en processen vereist, die gekenmerkt worden door 
hoog risico, geen trackrecord en beperkte omvang en liquiditeit.”



Door duurzame transities groeit werkgelegenheid

Uit het TNO-rapport ‘Verkenning werkgelegenheidseffecten van klimaatmaatregelen’ (2019):

“Het saldo van toe- en afname leidt tot een geraamde toegenomen vraag naar arbeid in 
2030 van 39.000 tot 72.000 voltijdsequivalenten.”

Met andere woorden: vele tienduizenden banen er (netto) bij, als gevolg van de 
energietransitie. Komen die banen in onze regio terecht, of elders in Nederland?


