Overzicht 'nieuwe' financieringsinstrumenten voor provincie of
gemeente (maart 2019)
Categorie

Product

Beschrijving

Voorbeeld

Instrumenten die de
startinvestering van
een verduurzaming of
sociale innovatie
wegnemen, en het
risico verleggen.

ESCO

Een Energy Service
Company (ESCO) neemt
de aanleg, het beheer en
de levering van energie
voor een overheid of
bedrijf voor haar
rekening, tegen een
vooraf afgesproken
tarief. De ESCO
investeert in de aanleg
van een zo efficiënt en
zuinig werkend systeem,
zodat zij vervolgens de
besparing op de
energierekening in haar
zak kan steken. De
afnemer heeft geen
opstartkosten aan de
zuinigere installaties.

ESCO's voor 9
Rotterdamse
zwembaden

CESCO

Circulair Economy
Service Company.
Vergelijkbaar met een
ESCO, alleen wordt in dit
geval geïnvesteerd in
circulaire producten,
zoals bijvoorbeeld
kantoorinrichting.

Nog niet
toegepast in de
praktijk, maar op
verschillende
plekken in
ontwikkeling.

Social Impact
Bonds

In een Social Impact
Bond wordt een
maatschappelijke
innovatie
voorgefinancierd door
investeerders. Alleen als
de innovatie ook
daadwerkelijk succesvol
is, betaalt de partij die
daar de financiële
vruchten van plukt
terug.
SBIR is een (precommerciële) vorm van
overheidsinkopen van
onderzoek- en
ontwikkelingsdiensten.
Het doel van SBIR is om
innovatieve oplossingen
te laten ontwikkelen (of
inzicht krijgen in deze
oplossingen) voor
maatschappelijke
vraagstukken. Bij succes
kan de aanbestedende
overheid een nieuw
(type) product inkopen.
Een programma waarbij
de provincie als
launching customer van

BOAS werkt Social
Impact Bond in
Enschede

Inkopen van Innovatie

SBIR

Start-up in
Residence /
Challenges

Rol Provincie (of
gemeente)
De provincie kan de
rol van "launching
customer" spelen voor
nieuwe consortia in
ESCO's in provincie, en
zo zelf energiezuiniger
worden en andere
bedrijven inspireren
hetzelfde te doen.
Daarnaast kan de
provincie ook als
financier deelnemen
aan ESCO's

Kansen voor inzet
instrument
Dit instrument
sluit aan bij de
energietransitie.
Met name
toepasbaar als er
gebouwen zijn die
inefficiënt
omgaan met
energie.

De provincie kan de
rol van "launching
customer" spelen voor
nieuwe consortia in
CESCO's in provincie,
en zo zelf meer
circulair inkopen en
andere bedrijven
inspireren hetzelfde te
doen. Ook kan de
provincie als financier
optreden.
De provincie zou als
financier van SIB's
voor gemeentes in de
regio op kunnen
treden, of als
terugbetaler op
thema's die op de
agenda van de
provincie staan.

Dit instrument
kan de provincie
helpen om de
omslag naar
circulair te
maken.

SBIR is toegepast
op blokchaintoepassingen in
Groningen

De provincie kan de
initiatiefnemer van
een SBIR zijn.

Interessant voor
innovatie opgaven
waar de provincie
voor staat, zoals
waterbeheer,
energietransitie,
etc.

Start-up in
residence NoordHolland

De provincie kan de
initiatiefnemer van
een start-up in

Interessant voor
innovatie opgaven
waar de provincie

Met name nieuwe
soorten Social
Impact Bonds
rondom milieu en
natuurbehoud
lijken voor de
provincie zelf
interessant.

Subsidies

Subsidies met
benefitshare

Social Success
notes

Crowdfunding

Matched
crowdfunding

Leningen

Converteerbare
leningen

Achtergestelde
leningen

een start-up een nieuw
product of dienst cocreëert.
Programma's waarbij de
provincie de markt
uitnodigt om in te
springen op bepaalde
thema's
Een subsidie waarbij
wordt afgesproken dat
als de subsidie resulteert
in winst, (een gedeelte
van) de subsidie wordt
terugbetaald.

Bij Social Success Notes
wordt het geven van een
lening aan sociale
ondernemers
aantrekkelijk gemaakt
voor commerciële
investeerders door een
partij die de sociale
resultaten van deze
ondernemer belangrijk
vindt. Er wordt
afgesproken dat de
sociaal ondernemer de
lening volgens reguliere
afspraken terugbetaalt
aan de investeerder.
Daarbovenop betaalt de
derde partij een extra
rendement uit aan de
investeerder als de
gewenste sociale
resultaten worden
behaald.
Het aanvullen van
crowdfunding met een
afgesproken percentage

Een converteerbare
lening is een lening
waarop gedurende de
looptijd niet wordt
afgelost. Na afloop van
de lening wordt in
overleg bekeken of de
lening dan alsnog wordt
afgelost, of dat de lening
wordt omgezet in
aandelen in het bedrijf.
In een snelgroeiend
bedrijf levert een
converteerbare lening
een hoger rendement
op dan een reguliere
lening.
Een lening waarbij de
schuldeiser in het geval
van faillissement van de

residence programma
of challenge zijn.

voor staat, zoals
waterbeheer,
energietransitie,
etc.

Bij BrabantC
wordt een
gedeelte van de
lening voor het
maken van films
terugbetaald als
de film een succes
wordt.
Een pilot van
Rockefeller
Foundation en
Yunus Social
Business rondom
SSN's

Aanjager van de
thema's waar de
subsidie voor wordt
gegeven.

De omslag van
subsidies naar
ondernemerschap
in de culturele
sector.

De provincie zou de
derde partij kunnen
zijn, die het geven van
leningen aan sociale
ondernemingen extra
aantrekkelijk maakt.
Dit kan in bepaalde
gevallen in plaats van
het geven van
subsidies.

Met name
interessant om
bedrijven die
werken rondom
circulair en de
energietransitie te
helpen kapitaal te
krijgen én te
focussen op
impact in de
regio.

Makers krijgen bij
het Brabants
Kenniscentrum
kunst en cultuur
de laatste 30%
van hun
crowdfundingcampagne uit
impulsgelden, als
ze 70% hebben
opgehaald met
crowdfunding
Converteerbare
leningen zoals
UNIIQ ze geeft in
Zuid-Holland

Aanjager van
ontwikkelingen op een
specifiek thema, met
name geschikt voor
thema's die een
bepaalde community
raken.

Verschillende
toepassingen,
bijvoorbeeld het
stimuleren van
het opzetten van
buurt en wijkenergie
netwerken, of het
stimuleren van
culturele
evenementen.

Aanjager van nieuwe
bedrijvigheid.

Het aantrekken
van bedrijven met
een
groeipotentieel.
Eventueel
rondom een
specifiek thema.

Aanjager van nieuwe
bedrijvigheid in de
regio.

Het aantrekken
van bedrijven met
een

AEB Circulair
challenge

Leningen

Participaties

Garanties

Participaties

schuldenaar wordt
achtergesteld ten
opzicht van andere
schuldeisers.
Een garantie is een
toezegging (dat kan zijn
in de vorm van een
subsidie onder
opschortende
voorwaarden) dat
wanneer een partij die
een lening neemt in
gebreke blijft, de
provincie de schuld
(gedeeltelijk) zal
aflossen.

Een investering
waarmee een gedeelte
van de aandelen in een
bedrijf wordt gekocht.

Het ministerie van
Economische
Zaken en Klimaat
geeft via de BMKB
een borgstelling
aan Nederlandse
MKB bedrijven

Aanjager van nieuwe
bedrijvigheid in de
regio.

groeipotentieel.
Eventueel
rondom een
specifiek thema.
Het aantrekken
van bedrijven met
een
groeipotentieel.
Eventueel
rondom een
specifiek thema.

Utrecht heeft een
garantstellingsregeling voor
collectieven die
duurzame energie
willen gaan
opwekken
Het aantrekken
van bedrijven met
een
groeipotentieel.
Eventueel
rondom een
specifiek thema.

