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SAMENVATTING
Grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag vragen om 
transities en het nieuwe kabinet Rutte IV zet daar stevig op in. 
Niet alleen met ambitieuze doelen, maar ook met grote potten 
geld.

Transitieprocessen zijn gebaat bij een slimme 
financieringsaanpak. Een aanpak die overheden in staat stelt 
om bruggen te slaan, om verbindingen te maken tussen publiek 
en privaat en om daarmee versnelling te realiseren in de 
samenleving. 

Met alleen geld beschikbaar stellen in de vorm van subsidies 
ben je er niet. Het is verstandig en zelfs noodzakelijk om als 
overheid ook financieringsinstrumenten te gebruiken, zoals 
leningen, aandelen en garanties. Overheden experimenteren 
daarmee al volop, bijna dagelijks worden er nieuwe fondsen 
opgericht. 

Het financieren van transitie gaat soms gepaard met schijnbare 
tegenstellingen, paradoxen. Die kunnen een grote impact 
hebben op de effectiviteit van het beleid en daarmee op de 
impact op de beoogde transities. We brengen in deze Lysias 
Whitepaper paradoxen in beeld die wij in onze praktijk vaak 
tegenkomen en we laten aansprekende voorbeelden zien hoe je 
die paradoxen kan tackelen.

SLIM FINANCIEREN VOLGENS LYSIAS 
ADVIES 

Een financieringsvraag gaat eigenlijk niet over geld. Het 
gaat om de toegevoegde waarde van de investering, de 
urgentie en het onderling vertrouwen om er samen iets 
van te maken. Dat wordt vooral interessant en effectief als 
publieke en private partijen samenwerken als partners die 
investeren in maatschappelijke doelen. 



1. TRANSITIES IN HET NIEUWE 
COALITIEAKKOORD: URGENTIE EN MIDDELEN 
ZIJN GEREGELD, NU NOG HET HOE!

De maatschappelijke uitdagingen van vandaag vragen om structurele 
veranderingen: transities. De energietransitie is nodig om het hoofd te bieden 
aan klimaatverandering en transitie naar duurzame landbouw is een van de 
antwoorden op de stikstofproblematiek. En digitalisering is gewenst voor het 
toekomstig verdienvermogen van Nederland. 

Het kabinet Rutte IV zet grootschalig in op deze maatschappelijke transities. 
In het Coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar 
de toekomst’ treffen we de term transitie maar liefst dertien keer aan in 
het kader van klimaat en energie, digitalisering, sleuteltechnologieën en de 
circulaire economie, waaronder de landbouw (de relevante teksten uit het 
regeerakkoord staan in de bijlage).



Gelukkig vertaalt de regering deze ambities ook naar het 
beschikbaar stellen van middelen. Zo wordt een klimaat- en 
transitiefonds van € 35 miljard opgezet, gaat de regering extra 
investeren in onderzoek en innovatie naar klimaatneutrale 
technologieën en komt er een transitiefonds voor 
kringlooplandbouw. 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Het financieren van 
transities vraagt niet alleen om voldoende middelen, maar ook 
om specialistische kennis: alleen het beschikbaar stellen van 
publiek geld biedt weinig garantie voor klinkende resultaten. 
Kijk naar rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau 
(SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zo 
schrijft het PBL dat zowel een al te rechtlijnige áls een al te 
vrijblijvende inzet van omvangrijke fondsen kan leiden tot 
beleidstekorten, met alle problemen van dien, zoals bij het 
verkrijgen en behouden van het politieke en maatschappelijke 
draagvlak. 

Wij onderschrijven de aanbevelingen van het SCP en PBL vanuit 

onze adviespraktijk. Minstens zo belangrijk als het bestuurlijk 

beschikbaar stellen van geld, is het goed nadenken over hóe 

dat geld wordt ingezet. 

In deze Lysias Whitepaper kijken we eerst naar de 

noodzaak van massa maken bij transities en wat dat 

vraagt van financiering. Vervolgens bespreken we drie 

belangrijke paradoxen die wij tegenkomen in ons werk 

in de transitiefinanciering, om daarna aan de hand van 

praktijkvoorbeelden oplossingen te geven voor die paradoxen. 

Op deze manier proberen we de lessen die wij hebben 

geleerd in onze opdrachten en in pilots en experimenten in 

verschillende beleidsvelden te delen zodat we als Nederland 

niet elke keer het wiel hoeven uit te vinden. Kennisdelen is 

namelijk hard nodig om tempo te maken en de kansen te 

grijpen die het coalitieakkoord biedt.

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2022/01/10/reflectie-op-het-coalitieakkoord-2021-2025-vanuit-het-burgerperspectief
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2022/01/10/reflectie-op-het-coalitieakkoord-2021-2025-vanuit-het-burgerperspectief
https://www.pbl.nl/publicaties/reflectie-op-de-leefomgevingsthemas-in-het-coalitieakkoord


2. TRANSITIE VRAAGT OM INVESTEREN 
EN MASSA MAKEN

Transities zijn complexe structurele veranderingen, waarbij verschillende 
ontwikkelingen zich naast elkaar voltrekken. Als we het realiseren van de 
transities met elkaar serieus nemen, zal de overheid al die verschillende 
ontwikkelingen moeten stimuleren. Dat vraagt bijvoorbeeld om nieuwe 
wetgeving, fiscale afspraken en voorlichting. 

Tegelijkertijd moeten ondernemers (en inwoners) anders gaan werken en 
leven, onder meer door nieuwe technieken toe te passen en huisvesting 
en productie anders in te richten. Daarvoor zijn meestal omvangrijke 
investeringen nodig. Deze significante veranderingen vereisen doorgaans 
flinke bedragen – die vaak op korte termijn nodig zijn om doelen te halen, 
maar zich niet altijd snel weer terugverdienen. 

Bij transities gaat het vaak om massa maken. Het aantal betrokkenen 
(personen, bedrijven en organisaties) en de kapitaalbehoefte per 
betrokkene zijn beide groot. Vaak vragen de gewenste maat-schappelijke 
transities om snelheid, met enorme investeringen en dus ook een forse 
financieringsopgave. 

Ronddraaiend geld
In de financiering van transities speelt risicodragend kapitaal vaak een 
belangrijke rol. Transitiepaden zijn onzeker, inzet van nieuwe technieken kent 
onzekerheden, het verdienvermogen is minder duidelijk dan bij reguliere 
investeringen. Daarbij kan, moet en wil de overheid niet de rol van banken of 
andere private financiers overnemen. Integendeel: markt en overheid moeten 



en kunnen juist slimmer samenwerken. Ze kunnen elkaar 
versterken, om samen transities daadwerkelijk in gang zetten 
en investeringen op te schalen.

Wat zien we in de praktijk? Ondernemers of inwoners willen 
wel investeren, maar krijgen vaak te horen uit de financiële 
markt dat risico’s te groot zijn, de terugverdientijd te lang is of 
de kredietwaardigheid en het track record van de aanvrager 
te beperkt (met name bij startende bedrijven). Dan hebben 
subsidies niet zo veel zin: een ondernemer die 25% subsidie 
krijgt, moet nog steeds 75% financieren met eigen vermogen 
en vaak vreemd vermogen uit de markt. Als dat onvoldoende 
beschikbaar is, gaat de investering simpelweg niet door. 

Een andere aanpak van publieke financiering kan dan 
helpen, bijvoorbeeld met de inzet van leningen, participaties 
en garanties. In veel gevallen gaat een ondernemer (wel) 
investeren met een (publieke) lening, waarbij een bank (wel) 
een kleiner deel van de resterende financiering kan verzorgen, 
rekening houdend met een eigen inbreng van de ondernemer 

en veel kleinere risico’s. Ook voor de overheid is dit interessant: 

die krijgt haar geld (voor het grootste deel) weer terug en kan 

dat publieke geld opnieuw inzetten. Het publieke geld draait 

dan rond, het “revolveert”. Het resultaat van zo’n versnellend 

en revolverend instrument is dan uiteindelijk veel hoger dan 

een subsidiepot, die maar één keer kan worden uitgegeven.

Niet voor niets zetten steeds meer overheden dit soort publieke 

financieringsinstrumenten in. We zien nog steeds een toename 

van fondsen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de 

Rijksoverheid heeft onder meer Invest-NL opgericht. Ook een 

steeds groter deel van de subsidieprogramma’s uit Brussel 

(zoals EFRO) worden revolverend ingezet. 

Een succesvolle inzet van publiek geld in het kader van 

transities vaak nog een puzzel en we zien in de praktijk nog 

veel hindernissen. Welke patronen zitten daar achter, en hoe 

doorbreken we die? De paradoxen die wij signaleren, kunnen 

helpen in het doorgronden. 



3. PARADOXEN IN TRANSITIEFINANCIERING

Wie een transitie wil aanjagen met 
publieke middelen, krijgt te maken met 
diverse paradoxen. Wij onderscheiden er 
drie die wij in de praktijk van fondsen voor 
transitie vaak tegenkomen. 

Paradox 1: Grote doelen kunnen we alleen 
realiseren met kleinschalige projecten
Met alleen grootschalige projecten, 
zoals het plaatsen van windmolens op 
zee of de ontwikkeling van een paar 
waterstoffabrieken in Delfzijl, komt 
de transitie naar duurzame energie 
niet tot stand – hoe belangrijk deze 
projecten op zichzelf ook zijn. Juist de 
kleinschalige projecten in de haarvaten 
van de samenleving, waar kleine partijen 
bij betrokken zijn zoals het mkb of een 
initiatief in de wijk, zijn essentieel om de 
gewenste beweging op gang te brengen en 
impact te realiseren. 

We zien daar een eerste schijnbare 
tegenstelling: een grootschalige transitie 
drijft op kleinschalige projecten. Denk aan 
projecten van lokale energiecoöperaties 

of verduurzaming van maatschappelijk 
vastgoed zoals scholen, sportfaciliteiten en 
woningen bij VvE’s en woningcorporaties. 
Of de verduurzaming van individuele 
agrarische bedrijven in deelsectoren 
(veeteelt, akkerbouw) in een bepaalde 
regio’s met specifieke natuurwaarden. 
Voorbeelden genoeg!

Maar we zien ook verschillende 
belemmeringen die gebiedsgerichte, 
wijkgerichte of kleinschalige individuele 
initiatieven vaak dwars zitten: 

Kleine partijen hebben beperkte 
financieringskansen: uit onderzoek blijkt 
dat banken voor kleinschalige partijen 
(mkb maar ook coöperaties) vaak slecht 
toegankelijk zijn en dat deze partijen 
lastig aan investeringskapitaal kunnen 
komen. Dat constateerden wij ook in de 
marktconsultatie ‘De Investeringsparadox’ 
die Lysias in 2021 heeft opgesteld in 
opdracht van de provincie Overijssel. Dat 
heeft diverse oorzaken. Kleinere partijen 
kennen vaak bijzondere risico’s en zijn 

https://www.lysiasadvies.nl/mkb-investeringsparadox-in-de-regio/


arbeidsintensief om te behandelen en daardoor niet interessant 

voor financiers, of alleen tegen veel te hoge marges. 

Zo concludeerde Laura van Geest, 

bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) in 2021 nog dat krediet 

“spuugduur” is voor kleine ondernemers. Dit 

is geen onwil bij de reguliere financiers, maar 

een logisch gevolg van ontwikkelingen in de 

financiële markten, zoals geautomatiseerde kredietprocessen, 

schaalvergroting en aangescherpt toezicht. En dat wordt nog 

versterkt door de economische effecten van de coronacrisis: 

veel bedrijven hebben ingeteerd op reserves en hebben dus 

minder interne financierginsruimte. Recent werd dit beeld 

weer bevestigd en opnieuw onderbouwd in de uitgebreide CBS-

financieringsmonitor 2021.

Aanpassing naar duurzaamheid kost tijdelijk 

verdienvermogen:  als een individuele agrarische ondernemer 

wil omschakelen naar een duurzame productie, ziet hij zijn 

productie en omzet vaak tijdelijk verminderen. Pas na verloop 

van tijd kunnen bijvoorbeeld erkend biologische producten op 

de markt wordt aangeboden en zijn nieuwe verkoopkanalen 

voor streekproducten geopend. Gedurende die periode is 

de cashflow minder en vormt de (nieuwe of bestaande) 

schuldenlast een belemmering. Pas later kan dat weer 

worden ingelopen. Dit is een typisch voorbeeld van een kleine 

onderneming wiens inkomsten tijdelijk dalen door mee te gaan 

in de gewenste traditie. De private financieringsmarkt houdt 

vaak maar weinig rekening met dit soort aanloopkosten bij 

relatief kleinschalige ondernemers.

CBS: Financieringsmonitor 2021

Het CBS brengt jaarlijks een mkb financieringsmonitor uit. Uit de 

laatste versie (december 2021) blijkt dat de investeringsbehoefte 

bij het mkb daalt, evenals het aantal financieringsdeals. 

Van de mkb-onderzoekspopulatie gaf 19% in 2021 aan een 

financieringsbehoefte te hebben. Dit is lager dan 2020 toen nog 

22% van de mkb’ers op zoek was naar externe financiering. Uit 

de Financieringsmonitor blijkt dat 19.800 mkb-bedrijven in 2021 

daadwerkelijk financiering hebben ontvangen, dat zijn er 4.000 

minder dan in de vergelijkbare periode in 2020 (23.800). 

Voor bijna 20% van het mkb vormt de toegang tot financiering 

een belemmering. Dit aandeel is licht gestegen ten opzichte van 

de vorige meting in 2020, toen was dit nog 16%. Hoe kleiner het 

bedrijf, hoe vaker toegang tot financiering een belemmering 

vormt. Het zijn verder vooral sociale ondernemingen, innovatieve 

bedrijven en startups die problemen ondervinden met het 

aantrekken van financiering.

https://www.ad.nl/economie/kleine-ondernemers-lopen-risico-bij-alternatieve-financiering-rente-tot-400-procent~ae2c3de8/
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2021/financieringsmonitor-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2021/financieringsmonitor-2021


We zien onzekerheid over techniek en marktontwikkeling: 

woningcorporaties zijn in het Klimaatakkoord aangewezen 

als initiator van de verduurzaming van de bestaande 

woningbouw. De komende dertig jaar moeten zeven miljoen 

woningen en een miljoen gebouwen gasvrij worden gemaakt. 

Maar planning ontbreekt, inzicht in mogelijkheden is 

beperkt en investeringsruimte staat onder druk. Recent 

marktonderzoek van verduurzamingsbedrijf Econic laat zien 

dat woningcorporaties flink worstelen met de vraag hoe ze 

hun woningvoorraad kunnen verduurzamen. Tractie ontbreekt, 

ontwikkelingen gaan te langzaam, kleinschalige projecten 

komen maar niet van de grond.

Paradox 2: Voor een snelle transitie is er behoefte aan 
maatwerk én aan standaardisatie 
Om individuele ondernemers en organisaties te helpen en 
te betrekken in transitieprocessen is maatwerk nodig. In elk 
project spelen specifieke zaken die voor de desbetreffende 
ondernemers van groot belang zijn, en elke sector en regio is 
ook weer anders. 

Als voorbeeld: er zijn best veel kansen en initiatieven om 
bedrijfsruimtes en maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. 
Maar veel potentieel blijft nog onbenut vanwege juridische 
barrières op projectniveau (zie Brink, Impactanalyse streefdoel 
2030, over de CO2-reductie van utiliteitsgebouwen). Partijen 
kunnen vaak niet tot elkaar komen omdat zij de juridische 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/13/impactanalyse-streefdoel-2030
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/13/impactanalyse-streefdoel-2030


verhoudingen en daar aan gekoppelde financiële risico’s niet 
goed kunnen doorzien. Denk aan duurzaamheidsinvesteringen 
rond of aan gezamenlijke gebouwen of complexen.

Technische, logistieke, juridische en administratieve drempels 
werken helaas suboptimalisatie in de hand. Soms is het 
gemakkelijker om landschap ontsierende zonnevelden aan te 
leggen op bestaande landbouwgronden (met één eigenaar), 
dan op de daken van bedrijfsruimtes of wooncomplexen (met 
meerdere eigenaren). Dat is zonde: zo offeren we schaarse 
open ruimte en goede landbouwgrond op om zonnepanelen 
neer te leggen, op een plek die eigenlijk nodig is voor de 
evenzeer gewenste transitie naar extensieve landbouw in het 
landelijk gebied.

Het tot stand brengen van maatwerk echter kost tijd en laat 
zich nu juist minder goed financieren door de gangbare private 
financieringspartijen. Die zijn juist gebaat bij standaardisatie, 
al is het maar omdat risico’s bij maatwerk voor financiers weer 
lastiger in te schatten zijn, en projecten door maatwerk ook 
lastiger in ‘mandjes’ zijn samen te voegen. Standaardisatie is 
daarmee een soort randvoorwaarde om private financiers op 
grote schaal snel te kunnen betrekken. 

De paradox is dus dat maatwerk noodzaak is, maar dat 
standaardisatie tegelijkertijd óók gewenst is, omdat het 
maatwerk het inschakelen van ‘grote financiers’ vaak in de weg 
staan. 

Paradox 3: Om nationale ambities te realiseren, is een 

regionale aanpak nodig met Europese funding 

Nationaal beleid heeft vaak pas echt effect als het een 

regionale verankering en toepassing vindt. Dit is een mooie 

kans – en verantwoordelijkheid – voor provincies en gemeenten 

om bij te dragen aan (inter)nationale ambities en ook de eigen 

doelen te behalen! Provincies en gemeenten kennen het 

gebied, de ondernemers en de inwoners het best en kunnen 

hen daarom beter en effectiever stimuleren. 

Een voorbeeld daarvan vinden we terug in de gewenste 

landbouwtransitie: er is 

gebiedsgericht beleid nodig 

om de stikstofoverschotten 

effectief in te dammen. 

Het Adviescollege 

Stikstofproblematiek 

(ook wel bekend als de 

commissie Remkes) gaf 

dit al uitgebreid aan in 

het rapport “Niet alles 

kan overal” (Lysias Advies 

verzorgde de ondersteuning 

van dit Adviescollege).

https://www.lysiasadvies.nl/excellente-commissieondersteuning-van-adviescollege-stikstofproblematie/
https://www.lysiasadvies.nl/excellente-commissieondersteuning-van-adviescollege-stikstofproblematie/


Ook onze Lysias handreiking “Stevige kost Natuurboerderijen”, 

die we eind 2021 opstelden samen met de Universiteit 

Wageningen, laat zien dat bedrijfsvoering en gebiedsgericht 

natuurbeheer in elkaars verlengde kunnen en ook moeten 

liggen om effectief te zijn. 

Om lokaal voldoende financiële massa te genereren 

moeten gemeenten en provincies nationale en Europese 

financieringsbronnen aanboren. Lokaal ontbreekt vaak 

publiek financieringsvermogen, terwijl op nationaal en EU-

niveau grote potten geld klaarstaan (denk aan de Europese 

structuurfondsen, het Just Transition Mechanism, de 

Recovery and Resilience Facility en de inzet van de Europese 

Investeringsbank). De paradox is dus: we moeten enerzijds de 

regio in, maar anderzijds juist weer nationaal en zelfs Europees 

denken qua financiering.

https://www.lysiasadvies.nl/app/uploads/2021/11/Handreiking-Natuurbuurderijen_WUR_Lysias.pdf


4. OPLOSSINGEN UIT DE PRAKTIJK 

Wie actief is in de wereld van de energietransitie of gebiedsontwikkeling, zal 
de drie door ons beschreven paradoxen herkennen uit de dagelijkse praktijk. 
Een succesvol financieringsinstrument om transitie aan te jagen vraagt om 
duidelijke oplossingen hoe om te gaan met die taaie paradoxen. Wat zijn de 
mogelijkheden? 

We kunnen veel leren van onlangs opgezette fondsen, pilots en andere 
financieringsinstrumenten die de schijnbare tegenstellingen over-bruggen. 
De afgelopen jaren hebben we verschillende opdrachtgevers in het publieke 
domein geholpen om financieringsinstrumenten op te zetten met een goed 
antwoord op de geschetste problematiek en deze oplossingen delen we 
graag.

Oplossingen voor paradox 1: Grote doelen kunnen we alleen realiseren met 
kleinschalige projecten 
Het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE) in de gemeente 
Den Haag is een geslaagd praktijkvoorbeeld voor het overbruggen van 
de paradox tussen opschaling en kleinschaligheid. LISE, opgericht in 
2021, biedt financiële ondersteuning aan kleinschalige wijkinitiatieven op 
een brede waaier van duurzaamheid. LISE financiert de ontwikkelkosten 
(voorfinanciering) voor kleine wijkgerichte projecten. Als een ontwikkeld 
plan eenmaal tot uitvoering komt, levert dat voldoende rendement op om de 
ontwikkelkosten over langere termijn terug te betalen. Komt het plan niet tot 
uitvoering, dan wordt de schuld kwijtgescholden. Dit biedt een interessante 
mix tussen subsidie en een lening voor kleinschalige initiatieven. 

https://duurzamestad.denhaag.nl/wijk/lise/


Ook het landelijke Ontwikkelfonds Energiecoöperaties voor 

duurzame energie richt zich op een vergelijkbare manier op 

de financiering van ontwikkelkosten, maar dan alleen voor 

energiecoöperaties met grootschalige zon- en windprojecten. 

Dit fonds, eveneens in 2021 van start gegaan, heeft een 

financiële basis die is gelegd door het Rijk, en wordt aangevuld 

met cofinanciering van de provincies waar het actief is. In de 

praktijk vullen LISE en het Ontwikkelfonds Energiecoöperaties 

goed elkaar aan, zowel in financiering als in organisatie en 

communicatie.

Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) is als pilot 

van start gegaan in 2021 bij het Nationaal Groenfonds met 

middelen van het Ministerie van LNV. Dit fonds verstrekt 

individuele financieringen tot maximaal € 400.000 aan 

agrariërs die willen omschakelen naar een verduurzaming 

van hun bedrijfsvoering. Elke omschakelfinanciering wordt 

individueel verstrekt, met een verplichte private cofinanciering 

van banken. De boer mag zelf uitleggen met welke maatregelen 

hij bijdraagt aan de gedefinieerde duurzaamheidsdoelen. 

De omschakelfinanciering van het IDL is onder het regime 

van de Landbouw VrijstellingsVerordening gebracht en bevat 

daardoor geoorloofde staatssteun. Zo faciliteert het IDL 

individuele projecten op bedrijfsniveau overal in Nederland, 

om de landelijke beweging naar kringlooplandbouw financieel 

mogelijk te maken.

https://energiesamen.nu/pagina/77/ontwikkelfonds-voor-energiecooperaties
https://energiesamen.nu/pagina/77/ontwikkelfonds-voor-energiecooperaties
https://www.nationaalgroenfonds.nl/fondsen/investeringsfonds-duurzame-landbouw


Oplossingen voor paradox 2: Voor een snelle transitie is er 

behoefte aan maatwerk én aan standaardisatie  

Het initiatief BespaarGarant voor verduurzaming van 

maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen ontzorgt mkb 

en organisaties en in het proces en de juridische uitwerking van 

een off-balance financiering voor duurzaamheidsinvesteringen. 

Een off-balance financiering is nodig om te voorkomen dat 

de investering ten koste gaat van de financieringsruimte voor 

de core business van het bedrijf of de organisatie, maar is 

juridisch en administratief ingewikkeld. BespaarGarant heeft 

een bijdrage van BZK ontvangen om het initiatief van de grond 

te krijgen en voldoende cofinanciering uit de private markt te 

kunnen halen.

Ook in de pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw wordt 

een balans gevonden tussen maatwerk en standaardisatie. 

De modaliteiten van de omschakelfinanciering zijn zeer 

eenvoudig en uniform: altijd achtergesteld, altijd slechts 1% 

rente en een lange looptijd met lange aflossingsvrijeperiode 

in lijn met de afschrijvingstermijn van de investering. Deze 

gestandaardiseerde modaliteiten maken het erg eenvoudig 

voor zowel de bank als de ondernemer om mee te rekenen in 

de totale business case. Tegelijk is maatwerk mogelijk in het 

normale stramien van de bedrijfsfinanciering die de banken in 

de agrarische sector verstrekken. Deze aanpak trekt bancaire 

financiers over de streep trekt en lost het marktfalen op dat 

zich voordoet bij de transitie naar kringlooplandbouw.

https://bespaargarant.nl/


Oplossingen voor paradox 3: Om nationale ambities te 

realiseren, is een regionale aanpak nodig met Europese 

funding 

ED, FRED en SOFIE zijn zogeheten JESSICA-fondsen in de 

provincie Zuid-Holland, gevoed met lokaal, regionaal en 

Europees geld. Deze fondsen zijn gericht op klimaat en 

stedelijke ontwikkeling en ze vormen een goed voorbeeld 

van een regionale financieringsaanpak die toegang geeft 

tot Europese funding. Lysias Advies was zowel betrokken 

bij de oprichting rond 2013 als de evaluatie in 2022. Deze 

fondsen kunnen aanhoudend ingezet worden voor de 

ambitieuze beleidsopgaven op het gebied van verduurzaming 
en stedelijke ontwikkeling. Via periodieke aanpassing 
van de fondsstrategieën kunnen marktontwikkelingen en 
beleidsprioriteiten eenvoudig en doelgericht verwerkt worden. 
En met deze aanpassingen kunnen decentrale overheden hun 
lokale doelstellingen ook voor de komende jaren cofinancieren 
met Europese middelen. 

Ook bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw is 
het devies om de verbinding te leggen tussen regionale, 
gebiedsgerichte doelstellingen en de generieke 
bedrijfsfinancieringen. In de Tussenrapportage IDL ‘Van 
Omschakelplannen naar Kringlooplandbouw’ is het verankeren 
van gebiedsgerichte doelstellingen bij de 
inhoudelijke toetsing van bedrijfsplannen 
voor financieringsaanvragen een 
belangrijke aanbeveling. Tegelijkertijd 
worden aanvragen financieel getoetst 
op basis van het rendement op termijn, 
samen met marktpartijen, waarbij 
de achtergestelde laagrentende 
aflossingsvrije lening uit publieke 
middelen een stevige bodem legt. 
Op fondsniveau kan komt zo een 
fundingstrategie gericht op het mobiliseren van Europese 
middelen gelet op de concrete duurzaamheidsdoelstellingen 
binnen bereik.

https://www.lysiasadvies.nl/publicaties/grote-belangstelling-voor-omschakelfinancieringen-investeringsfonds-duurzame-landbouw/
https://www.lysiasadvies.nl/publicaties/grote-belangstelling-voor-omschakelfinancieringen-investeringsfonds-duurzame-landbouw/


Kers op de taart: door het oplossen van deze 
paradoxen komt het maatschappelijk en 
financieel rendement in balans 
Dankzij een afgewogen en slim gebruik van 
financieringsinstrumenten in bovengenoemde 
voorbeelden komen ook het maatschappelijk 
en financieel rendement beter in balans. 
Bij subsidies is het rechtstreekse financiële 
rendement voor de verstrekker altijd 
negatief, omdat de middelen in feite worden 
weggegeven, zonder terugbetaalverplichting. 
Bij financieringsinstrumenten zoals leningen en 
participaties is in beginsel altijd sprake van een 
direct financieel rendement: de financier wil het 
geld met een bepaalde marge (rente of winst) 
terugkrijgen.

Tussen die twee uitersten ligt een interessant 
middengebied. Wij zien dat overheden bij 
financieringsinstrumenten vaak focussen op het 
financieel rendement en opeens minder op het 
maatschappelijk rendement. Wat gebeurt er dan? 
Overheden lanceren fondsen, waarbij ze eisen dat 
het vermogen minimaal overeind moet worden 
gehouden, of waarbij een positief normrendement 
een vereiste is. 

Vaak ervaren overheden in dit kader ook druk 
door de Europese staatssteunregels. Dat hoeft 
helemaal niet! Managers van publieke fondsen 

hoeven zich niet risicomijdend te gedragen, of 
bij hoge risico’s hele hoge rentes te vragen. Je 
kan juist met de staatssteunregels in de hand 
rechtmatig staatssteun verstrekken via fondsen. 

Op die manier kan de balans tussen 
maatschappelijk en financieel rendement worden 
gevonden. Soms moet je misschien investeren 
met een lening in een interessant plan, waarbij 
een renteloze lening zorgt voor een haalbare 
businesscase. Als fondsmanager kan je dan niet je 
fondsvermogen in stand houden (dat krimpt wat), 
maar als het maatschappelijk resultaat heel hoog 
is, kan dat beleidsmatig prima verdedigbaar zijn.

Dit brengt ons tot slot op misschien wel de meest 
interessante ontwikkeling bij slim financieren: 
het mixen (in het jargon: blenden) van publiek 
vermogen en subsidiemiddelen. Waarbij de 
subsidie wat verliezen in het fonds kan dekken 
en het vermogen als vliegwiel voor financiering 
kan werken. In de praktijk zien we dit blenden 
nog maar weinig op gang komen in Nederland, 
terwijl hier een belangrijke sleutel voor succes 
ligt! Juist met blenden kunnen overheden inzet 
van vermogen en subsidies slim combineren en 
een veel grote beleidsresultaat bereiken. Pas dan 
kan je echt massa maken, pas dan kan je transitie 
financieren!



5. ONZE AANBEVELINGEN

Dit brengt ons tot de volgende aanbevelingen: 

1. Zet financieringsinstrumenten in voor grote transities 

Met alleen subsidies hebben we simpelweg te weinig middelen om de 

massa te maken die nodig is voor versnelling. Benut andere bronnen, 

faciliteer cofinanciering.

2. Pak als provincie, regio of gemeente positie  

Juist decentrale overheden kunnen goed aansluiten op de lokale en 

regionale partijen met hun financieringsbehoeftes en daarmee fors 

bijdragen aan de transities. 

3. Erken de waarde van kleinschalige projecten  

Aandacht voor kleine projecten vraagt onder meer om het accepteren 

van minder dan 100% revolverendheid en meer budget voor het 

fondsmanagement en de begeleiding van projecten in de pijplijn. 

4. Standaardiseer waar mogelijk, geef ruimte aan maatwerk

Standaardisatie kan juridische en administratieve drempels weggenemen 

en kan ook leiden tot opschaling. Daarmee krijg je ook meer tijd en 

aandacht voor de zaken die écht om maatwerk vragen. 

5. Onderzoek serieus de mogelijkheid van blenden 

Het slim mixen van subsidie en vermogen verdient in Nederland 

uitwerking. Ook bestaande fondsen kunnen daarop worden aangepast. 

Maak een slimme mix van maatschappelijk en financieel resultaat.



“We maken Nederland klaar voor de toekomst – klimaatneutraal, fossielvrij en circulair 
– met een schone energievoorziening en groene industriepolitiek. Nederland is een 
welvarend land dat in de transitie naar een groene economie tot de kopgroep in Europa wil 
behoren.”

“Er komt een minister voor Klimaat en Energie die regie voert over het beleid en het 
klimaatfonds. We versterken de uitvoeringskracht van het Rijk en de medeoverheden om 
de transitie te kunnen uitvoeren.”

“Een klimaat- en transitiefonds van €35 miljard voor de komende 10 jaar, aanvullend 
op de huidige Subsidieregeling Duurzame Energie SDE++, helpt om de benodigde 
energie-infrastructuur (elektriciteit, warmte, waterstof en CO2) aan te leggen, de 
groene industriepolitiek te verwezenlijken en de mobiliteit en de gebouwde omgeving te 
verduurzamen.”

“De industrie van de toekomst draait op schone energie en op biogrondstoffen en maakt 
circulaire producten. Het is onze ambitie in de kopgroep te zitten van deze transitie naar 
een groene industrie.”

“Er wordt extra geïnvesteerd in onderzoek en innovatie van klimaat neutrale technologieën. 
De nadruk ligt daarbij op grote samenhangende programma’s die ook bijdragen aan het 
betaalbaar houden van de energietransitie. Er komt een ambitieus klimaatdoel voor de 
circulaire economie en een uitvoeringsprogramma.”

“Om de natuur in Nederland in goede staat te brengen kiezen we voor een brede aanpak 
die zich richt op de verscheidenheid aan gebieden. Die aanpak richt zich niet alleen op 
stikstof, maar ook op de (Europese) normen en opgaven van de waterkwaliteit, bodem, 
klimaat en biodiversiteit. Een gedifferentieerde aanpak zal leiden tot grote aanpassingen in 
het landelijk gebied. Daarmee maken we gebiedsgericht inzichtelijk wat de perspectieven 
zijn voor verschillende vormen van landbouw. 11 Omdat deze aanpak langjarig, 
voorspelbaar en coherent beleid vereist, stellen we een ruimhartig transitiefonds in.” 

“We zetten de transitie in naar kringlooplandbouw met een goed verdienmodel, zodat 
boeren in staat gesteld en maatschappelijk gewaardeerd worden om de benodigde 
verandering te realiseren, waarbij jonge boeren toekomst krijgen. Daarbij verwachten we 

een niet-vrijblijvende bijdrage van banken, toeleveranciers, de verwerkende industrie en de 
‘retail’.”

“We brengen natuur en landbouw in balans door de transitie naar kringloop-landbouw 
voort te zetten op het terrein van voer, mest, bodem, pacht, dierenwelzijn en daarbij 
behorende innovaties. Met inzet van reststromen in veevoer, vervanging van kunstmest 
door organische mest en een grondgebonden melkveehouderij sluiten we kringlopen.”

“Een Nationaal Programma Landelijk Gebied pakt de uitdagingen in de landbouw en natuur 
aan met een transitiefonds waarin tot 2035 cumulatief 

€ 25 miljard beschikbaar komt. (…) Met ecologische analyses stellen we vast wat nodig is 
om gebiedsgericht de opgaven ten aanzien van natuurherstel, klimaat en water te halen.”

“Om op verantwoorde wijze stikstofruimte uit te geven, werken we met goed onderbouwde 
kaders en eisen aan vergunningverlening. De integrale aanpak biedt (…)de basis voor 
ruimere vergunningverlening. Daarin zitten onzekerheden, gezien de grootte en de duur 
van de transitie. Mocht dit leiden tot onbedoelde effecten dan zal het kabinet deze 
effecten wegnemen met bestaand instrumentarium en waar nodig nieuw instrumentarium 
ontwikkelen.”

“Het kabinet zet zich in voor een goede ruimtelijke inrichting, het beschermen van onze 
natuur, het tegengaan van de funderingsproblematiek als gevolg van bodemdaling, het 
voorkomen van verrommeling en verdozing van onze leefomgeving en de ruimtelijke 
inpassing van onze energietransitie.”

“We versterken de basis van onze kennisinstellingen en innovatieve eco-systemen, zoals 
het ruimtevaartcluster bij ESTEC, en stimuleren ze om in de regio en internationaal samen 
te werken. We ondersteunen innovatieve ‘startups’ en ‘scaleups’ en richten het missie 
gedreven innovatiebeleid op de drie grote transities: klimaat en energie, digitalisering en 
sleuteltechnologieën, en de circulaire economie.”

Bijlage: fragmenten uit het Coalitieakkoord 2021-2025 Rutte IV over transitie:
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Catheel Pino
catheelpino@lysiasadvies.nl 
06 – 1144 1725
Catheel is adviseur bij Lysias en heeft een juridische achtergrond. 

Zij is gespecialiseerd in governance en de juridische inrichting van publieke 
financiering. Catheel zorgt in projecten daarnaast voor plezier en creativiteit en 
heeft een directe én verbindende werkstijl.

Roelof Balk
roelofbalk@lysiasadvies.nl 
06 – 5325 0026
Roelof is geassocieerd adviseur bij Lysias. Hij heeft veel ervaring 

met complexe publiek-private financieringsprojecten en maatschappelijke 
revolverende fondsen. Hij is sterk gemotiveerd om te investeren een 
waardevolle toekomst. 

in detail op de hoogte van subsidie-instrumenten en state-of-the-art vormen 
van financiering. Als staatssteunexpert beoordeelt Melvin jaarlijks tientallen 
steunzaken. Hij is optimistisch en durft kritisch te zijn.

Het aanjagen van transities is een complexe 
en dynamische uitdaging. Financiering is 
vaak een sleutelaspect bij het stimuleren 
van transities. De overheid zet steeds vaker 
financieringsinstrumenten in, dus leningen, 
aandelen en garanties in plaats van subsidies. 
Dat is slim, omdat deze instrumenten meestal 
de inzet van meer privaat kapitaal aanjagen. 
Daarmee wordt de hefboom van het ingezette 
publieke budget vaak veel hoger. Het vergt wel 
een nieuwe manier van sturen.

Slim financieren is vaak een gebiedsunieke 
kwestie, iedere regio heeft eigen 
karakteristieken en kansen. Er is geen 
standaardoplossing, maar goede voorbeelden 
bieden inspiratie en geven inzicht in kansen en 
valkuilen. 

Slim financieren vraagt om samenwerking, 
kennis en creativiteit. Maar ook om visie, lef 
en daadkracht. Wil je doorbraken realiseren? 
Dan zet Lysias Advies zich graag in om mee te 
denken over een op maat gemaakte, specifieke 
aanpak. Schroom niet om contact met ons op te 
nemen, we denken graag met u mee!
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