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Rabobank is een van de partijen die betrokken is bij de Coalitie

voor energietransitieprojecten die anders als gevolg van een te

Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector (coalitie

kleine inbreng van risicodragend vermogen niet financierbaar

HOT). De andere betrokken partijen zijn de Federatie

zijn.

Vruchtgroente Organisaties, Royal FloraHolland, het Ministerie
van Economische Zaken, de Provincies Zuid-Holland,

Daar waar partijen niet in staat zijn om gezamenlijk het minimaal

Noord-Holland en Limburg en de Gemeente Westland. Dit

benodigde risicodragende kapitaal in te brengen stelt Rabobank

samenwerkingsverband beoogt een toekomstbestendige en

in totaal 20 miljoen euro risicodragend vermogen beschikbaar

leidende positie van de Nederlandse glastuinbouw te

indien en voor zover er wordt voldaan aan een aantal

verzekeren.

cumulatieve voorwaarden, zijnde:
●

Het project is gericht op de opwekking en distributie van

Een van de thema’s waaraan binnen de coalitie wordt gewerkt

aard- of restwarmte, is gesitueerd in Nederland en heeft nog

betreft de verdere verduurzaming van de glastuinbouw. Met als

een innovatief karakter. In het geval van aardwarmte moet het

doel een vermindering van de afhankelijkheid van fossiele

project zijn aangesloten bij DAGO. Er mag ook worden

brandstoffen en een afname van de CO2 emissie. Vaak zijn bij dit

geïnvesteerd in een andersoortig project onder voorwaarde

soort projecten meerdere (glastuinbouw)ondernemingen

dat het project gebruik maakt van een technologie die nog

betrokken en vindt financiering plaats in de vorm van een

innovatief is en bijdraagt aan een verminderde afhankelijkheid

projectfinanciering. Voor een verantwoorde basis om eventuele

van fossiele brandstoffen en/of leidt tot een afname van de

tegenvallers op te kunnen vangen is bij dergelijke projecten,

CO2 emissie.

met veelal nog een innovatief karakter, minimaal 30% aan

●

Er is sprake van een goed onderbouwd businessplan plus

risicodragend vermogen nodig. In het verleden is gebleken dat

financieel model waarin onder meer de ondergrondse

betrokken partijen niet altijd in staat zijn om verantwoord vanuit

(warmtebron) en bovengrondse (warmte-afzet) aspecten

de eigen onderneming voldoende risicodragend kapitaal vrij te

worden toegelicht en waarin duidelijk naar voren komt welke

maken waardoor projecten stagneren. In bedoelde situaties is

partijen bij het project worden betrokken c.q. op de shortlist

Rabobank bereid om achtergestelde leningen te verstrekken

van potentiële projectpartners staan.
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●

Ook de werking van het financieel model wordt toegelicht in het businessplan.

●

Marktpartijen (anders dan Rabobank) participeren voor minstens 1/3 in het benodigde
risicodragend vermogen.

●

Decentrale, centrale[1] en supranationale overheden participeren voor minstens 1/3 in
het benodigde risicodragend vermogen.

●

Rabobank participeert voor maximaal 1/3 in het benodigde risicodragend vermogen.

●

Rabobank is betrokken bij de reguliere financiering van het project (“senior debt”).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager van de
Rabobank.

[1] Hieronder valt ook het ETFF (EnergieTransitie FinancieringsFaciliteit) van RVO/BNG/NIA.
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