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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 10 juli 2018
Onderwerp: Verzoek tot uitbreiding fondsvermogen Participatiefonds Duurzame Economie
Noord-Holland (PDENH)
Kenmerk: 1064270

Inleiding
Op 5 maart 2012 heeft u het Koersdocument Duurzame Energie vastgesteld, waarin onder
andere de oprichting van een Duurzaam Energie Fonds is opgenomen. In het Koersdocument is
daarover de volgende passage opgenomen:
“Voor de verwezenlijking van de ambities op het gebied van duurzame energie wordt door
Noord-Holland als belangrijkste financieringsinstrument het Duurzaam Energie Fonds NoordHolland opgezet. Met de middelen uit dit fonds worden projecten mogelijk gemaakt die
bijdragen aan de versterking van de sector duurzame energie. Het fonds volgt daarbij de
provinciale focus op de drie speerpunten. […] Het fonds zal een omvang krijgen van € 85
miljoen en heeft een revolverend karakter.”
Het betreffende Duurzame Energie Fonds is op 2 april 2014 formeel opgericht als het
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV (PDENH). In eerste instantie is gestart
met een fondsvermogen van €30 miljoen, dat in twee tranches (van €25 miljoen en €30 miljoen)
wordt opgehoogd tot het bedrag van €85 miljoen. Bij oprichting van PDENH is afgesproken dat
voor iedere ophoging van het fondsvermogen een voorstel aan Provinciale Staten wordt
voorgelegd voor beschikbaarstelling van het budget voor de volgende tranche.
In de eerste jaren na oprichting kon PDENH alleen investeren met eigen vermogen (participaties)
in bedrijven op het gebied van zonne-energie, windenergie (offshore), biomassa en duurzaam
bouwen. Naar aanleiding van Motie M10/230516 (Verbeteren inzetbaarheid PDENH), die op 23
mei 2016 is aangenomen, is een uitgebreide evaluatie van PDENH uitgevoerd.
Deze evaluatie heeft geleid tot uitbreiding van het instrumentarium met reguliere en
converteerbare leningen, en tot een verbreding van de duurzaamheidsfocus naar
Energietransitie, Circulaire Economie en Duurzame mobiliteit. Sinds voornoemde aanpassingen
is het aantal investeringen toegenomen, zoals blijkt uit het aantal leningen dat sindsdien is
verstrekt.
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Uitbreiding fondsvermogen
Het huidige fondsvermogen van PDENH bedraagt nu nog €30 miljoen. Inmiddels (medio juni
2018) is door PDENH een totaalbedrag van bijna €16 miljoen geïnvesteerd en heeft het een
aanzienlijk aantal projecten en bedrijven in de “pijplijn”. De totale “pijplijn” bedraagt ruim €53
miljoen euro, waarvan naar verwachting (op basis van ervaringscijfers) ca. €23 miljoen ook echt
zal worden geïnvesteerd. PDENH verwacht dan ook dat het huidige fondsvermogen
ontoereikend is om alle voorziene investeringen te kunnen doen. Daarom heeft de directie van
PDENH aan de provincie per brief verzocht om de tweede tranche van €25 miljoen aan PDENH
beschikbaar te stellen. In deze brief zijn ook het aantal gerealiseerde en verwachte
investeringen, en de bijbehorende bedragen toegelicht.
Eind juni 2018 is het totaal geïnvesteerde vermogen van PDENH gestegen tot ruim €23,2
miljoen. De totale “pijplijn” bedraagt eind juni ruim €36,0 miljoen, waarvan naar verwachting ca.
€10,5 miljoen ook echt op korte termijn zal kunnen worden geïnvesteerd.
Communicatieve gevolgen
Het besluit zal in de publiciteit worden gebracht, met als doel om het Noord-Hollandse
bedrijfsleven te informeren over de uitbreiding van het fondsvermogen van PDENH als bijdrage
aan het stimuleren van duurzaamheid in de provincie.
Proces en procedure
Als wordt besloten tot uitbreiding van het fondsvermogen van PDENH zullen wij de directie
daarvan op de hoogte stellen. Zoals in de Beheerovereenkomst (art. 4.14) is vastgelegd, kan
PDENH uitsluitend middelen uit het fondsvermogen verkrijgen door middel van het uitoefenen
van trekkingsrechten. De provincie zal de benodigde middelen pas aan PDENH beschikbaar
stellen op basis van de daadwerkelijke behoefte, die gelijk is aan de te verstrekken financiering
in overeenstemming met het Investeringsreglement. Daarbij geldt de verplichting voor PDENH
die bedragen volledig en onverwijld ter beschikking te stellen aan de desbetreffende
doelonderneming.
Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
dhr. J.W. Remkes, voorzitter
mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit
Nr. 51-2018
Provinciale Staten van Noord-Holland;
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 10 juli 2018;
gelet op de behoefte van het Noord-Hollandse bedrijfsleven aan financiering van duurzame
initiatieven;
besluiten:
1. kennis te nemen van het verzoek van de directie van PDENH om de tweede tranche van
het fondsvermogen ad. €25 miljoen aan PDENH beschikbaar te stellen.
2. de tweede tranche aan PDENH beschikbaar te stellen door een bedrag van €25 miljoen
te doteren aan het fondsvermogen van PDENH.

Haarlem, 8 oktober 2018.
Provinciale Staten voornoemd,
, voorzitter

, statengriffier
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