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Springtij Forum 2016 stond voor het thema Finance in het teken van investeren in 
Nederland. Drie dagen lang werd gewerkt aan de mogelijkheden en belemmeringen om bij te 
dragen aan de energie-, vastgoed- voedsel- en mobiliteitstransitie in Nederland. De 
energietransitie stond centraal.  

 
Investeren in Nederland 

Voor de productie van zon- en windenergie is vanwege bewezen technologie genoeg 
financiering aanwezig. Dat is niet zo voor biomassa, geothermie en energieopslag. Terwijl 
alternatieve bronnen voor gas (op termijn) nodig zijn. Investeringen zijn nodig om deze 
energiebronnen verder te ontwikkelen. Met name geothermie en restwarmte van bedrijven in 
combinatie met warmtenetten (60% van totale verbruik in Nederland) wordt gezien als 
warmtebron voor de bebouwde omgeving. Over biomassa als (transitie)brandstof zijn de 
meningen verdeeld. Financiering is een probleem omdat de expertise en technologie nog 
onvoldoende zijn uitgewerkt of omdat een goede businesscase ontbreekt. Gemeenten 
zoeken hulp bij het energievraagstuk in de eigen regio. 

Duidelijk wordt dat risicodragend kapitaal nodig is om pensioenfondsen, verzekeraars en 
banken te laten investeren in energie, voedsel, mobiliteit en vastgoed. Een oproep wordt 
gedaan voor een Nederlandse FMO bank. Het risicokapitaal van zo’n Nederlandse 
Investeringsbank kan dan kapitaal van financiële partijen aantrekken om samen te 
investeren. Een stabiele politieke lange termijnvisie, lokale oplossingen, investeren in 
brandstoffen met een lange termijn perspectief, financiering van kleinschalige projecten die 
schaalbaar of repliceerbaar zijn, publiek-private samenwerking en een regionale aanpak 
waarbij bewoners en ondernemers in de regio worden betrokken zijn cruciaal om doorbraken 
te realiseren.  

 

Energiebesparing, lokale energieopwekking en circulaire materialen 

Tijdens Springtij tekenden 20 financiële instellingen, eigenaren, gemeenten, 
energiebedrijven, bouwers, installateurs en lokale (energie)coöperaties een intentieverklaring 
om te gaan samenwerken om energiemaatregelen en lokale energieopwekking voor 
bestaande bouw op te schalen. Onder leiding van het Nederlands Investerings Agentschap 
(NIA) gaan deze partijen kennis delen, businessplannen professionaliseren en open source 
financiering standaardiseren. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur & Milieu 
nam de intentieverklaring in ontvangst en zegde met haar handtekening toe dat het Rijk 
actief meedoet en haar expertise inzet. 

Met de opgave om 1.000 woningen per dag te renoveren, de (toekomstige) 
waardevermindering van niet gerenoveerde woningen en gebouwen en hoge 
energierekening is opschaling nodig. Er wordt een gebiedsgerichte aanpak – in lijn met de 
nieuwe Omgevingswet - ontwikkeld om zo een wijk, gemeente of regio te renoveren. De 
eerste gemeenten die hiermee aan de slag gaan, zijn Amersfoort, Apeldoorn, (Cruquius en 
Jeruzalem in) Amsterdam (Marconia in) Rotterdam, Haaften en Wierden en op regioschaal 
de regio’s Twente (Baanbrekend), Bommelerwaard en Rivierenland. Hypotheekbanken, 
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bouwers en installateurs gaan proactief met bewoners aan de slag hoe de woning (en/of 
gebouw) waardevast kan worden door energiemaatregelen. Er zal zoveel mogelijk gebruik 
worden gemaakt van circulaire materialen. 

 

Onbekende risico’s en nieuwe kansen 

Nieuwe risico’s als klimaat, water, land en grondstoffen schaarste krijgen een financiële 
component. Droogte, overstroming of extreme regen krijgen een steeds groter effect op de 
economie en de financiële sector. Grote beleggers toetsen bedrijven op hun Co2-uitstoot, 
hanteren een Co2-prijs tussen 70 en 90 euro en sluiten steeds meer bedrijven uit met een te 
hoge Co2-uitstoot zonder beleid voor daling. De huidige rendementen en risico’s zijn 
vastgesteld op basis van het verleden. En ook de balans is het resultaat van het verleden. 
De stresstesten geven vooral de effecten weer op de P&L maar niet op de impact van de 
financiering. Een breder waardenbegrip dan financiële waarde is nodig.  Er is een 
toenemende belangstelling voor duurzaam en impact beleggen zo blijkt uit onderzoek van 
DNB. De accountants zien een rol om het risico van de duurzaamheidsontwikkelingen op 
bedrijven zelf op te pakken. Een grote rol hierin spelen dilemma’s als 1) mindset van de 
board “belangrijk maar niet urgent”, 2) 2050 is heel ver weg, 3) de korte en lange termijn, 4) 
actieve rol van de overheid en 5) beschikbare data. 

De kansen liggen in 1) bijdragen aan de (decentrale) energietransitie, energieneutrale 
huizen, pleidooi voor een prijs op Co2, 2) dierlijke eiwitten, veganistisch producten, lokale 
producten, 3)  elektrisch zelfrijdend, 4) internaliseren van ecologische en sociale impact, 5) 
sectorale en cross-sectorale samenwerkingen, 6) duurzaamheid in politieke programma’s en 
7) educatie.  

 

Hoe zou Springtij Forum 2017 er uit kunnen zien 

Het thema Finance zou op Springtij Forum 2017 verder kunnen ingaan op het aansluiten van 
geldstromen op de maatschappelijke opgaven in Nederland en op de vraag hoe 
maatschappelijke vraagstukken integraal onderdeel kunnen worden van financierings- en 
investeringsbesluiten wereldwijd. Want het is toch raar dat besluitvorming in 95% van de 
gevallen financieel gedreven is en bijvoorbeeld Co2-uitstoot of hernieuwbare energie geen 
waarde heeft. Er kan vervolgens een slag gemaakt worden naar het internaliseren van 
ecologische en sociale impact in de businesscase. Ook sociale vraagstukken (risico’s en 
kansen) als gezondheid, werkgelegenheid, armoede en vergrijzing kunnen worden 
geagendeerd. En als we dan toch bezig zijn, laten we dan de oproep van de burgemeester 
van Terschelling oppakken en Springtij ook inzetten om de Waddeneilanden te helpen met 
hun duurzame ambities. Tot volgend jaar! 
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