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Invest-MRA en de corona-crisis

 De bijdrage van Invest-MRA aan herstel 

- Regionale aanpak voor regionale opgave

- Scale-up’s en innovatief MKB als banenmotor voor herstel

 Naar een nieuw normaal (met een energieneutrale en circulaire economie) 

- Inzetten op duurzame werkgelegenheid in de nieuwe economie







Casus: Composietmateriaal uit restvezels

 Composietmateriaal uit cellulosevezels, druk, water en warmte. Onbewerkte 

panelen kunnen worden gemaakt van resten als oud papier, karton, koffiedik, 

hennep, katoen, of elk type plantmateriaal.

 Status: volwaardige installatie gerealiseerd

 Financieringsvraag: vooralsnog geen. Lijkt door de markt opgepakt te worden

 BD: additionele kanalen voor aanvoer feedstock en afzet producten



In zo’n regionaal ecosysteem moeten 

vier elementen zitten:

 Een sterke regionale strategie

 Het aantrekken van bedrijven van 

buiten

 Business development voor grote 

proposities

 Investeringen vanuit de regio. 

Een organisatie die die laatste twee 

elementen aan elkaar koppelt, mist 

nog in de MRA en Noord-Holland 

Noord.



LANDELIJKE 

ECOSYSTEEM

 Regio's in het hele land spelen in 

op de oprichting van Invest-NL. 

 Dat doen ze door te zorgen voor 

een sterk regionaal ecosysteem 

voor duurzame economische 

ontwikkeling.

 In onze regio's mist zo'n 

infrastructuur nog voor de grote 

proposities.



Voorbeelden van mogelijke projecten

 Energietransitie: waterstof, warmte/geothermie, CO2 reductie

 Bioraffinage om reststromen om te zetten in hoogwaardige ingrediënten voor de 

voedingsmiddelenindustrie

 Circulair: recycling dataservers, plastics, E-waste, sloop- en bouwmateriaal



Casus: Circulair Beton

 Upcyclen van uitgehard beton naar de oorspronkelijke componenten

 Status: volwaardige installatie gerealiseerd

 Financieringsvraag: investering om op te schalen 

 Business Development: schaalbaar betekent extra afzetmarkt, feedstock, 

vestiging, financiering en vergunningen



Fonds Invest-MRA
Vanwege acute investeringsvraag 

hebben we deze casus succesvol 

doorgeleid naar Invest-NL. Gaan 50% 

equity financieren ~ € 7,5 miljoen.

Business Development
Eis vanuit financiers is dat > € 2 miljoen 

wordt gefinancierd door marktpartij. BD 

Invest-MRA is actief contacten te leggen 

met marktpartijen.



Casus: lokale warmte- en koudenetten
 Warmte- en koudenetten: 

– Warmtenetten (en koudenetten voor koeling) vormen een cruciaal onderdeel van de regionale strategie 
voor de energietransitie, zeker in de stad. Hier spelen verschillende kansen zoals warmtenetten vanuit 
datacenters, warmtenetten voor en vanuit de industrie (oa Zaanstad), koppeling aan geothermie en 
aardwarmtebronnen, riothermie, aquathermie, etc. 

– Lokale warmtenetten vallen qua investeringsomvang binnen het mandaat van Invest MRA (tot 25 
miljoen Euro). 

 Business development vraag: Invest MRA zou vanuit business development de 
regie kunnen voeren op het tot stand komen van dit soort business cases, en 
een “template en stappenplan” voor de succesvolle ontwikkeling van 
financierbare en uitvoerbare business cases op dit gebied. Hierbij oog voor 
uitdagingen in het proces (sociale innovatie), maar ook beleid, regelgeving en 
afstemming hierover met relevante overheden.  

 Financieringsvraag: grootste uitdaging voor een financierbare businesscase is 
zekerheid over afname. Bv achtergestelde leningen kunnen overwogen 
worden irt dit “vollooprisico” of de wens het net over te dimensioneren 
inspelend op toekomstig te verwachten additionele vraag. 



Netwerk en 
Identificatie

Kleinere 
Proposities

Grote 
Proposities

Majeure 
Proposities

Businessdevelopment

en investeringen tot 
ca € 2 mln

Businessdevelopment

en investeringen 
vanaf ca 2 mln tot ca 
€ 5 mln

Businessdevelopment

en investeringen 
vanaf ca € 5 mln

Door bijvoorbeeld de 
Amsterdam Economic
Board, et cetera

Door bijvoorbeeld PIM, 
PDENH, Innovatiefonds, 
Horizon, et cetera

Invest-MRA (en gedurende de 
resterende investerings-
periode deel PDENH)

Door bijvoorbeeld Invest-
NL, EIF, EIB, et cetera

Door Invest-MRA opgewerkte proposities kunnen na 
opschaling bv. opgepakt worden door Invest-NL. Bv. 

in de vorm van verdere optimalisering van de 
businesscase of het bieden van vervolgfinanciering.

Invest-MRA richt zich op tickets tussen de € 2 mln. 
en € 5 mln. Invest-MRA kan ook co-financieren met 
Invest-NL voor grotere tickets of juist kleinschalige 

vervolgfinanciering verzorgen voor kleinere 
proposities uit het regionale ecosysteem

De meeste organisatie en instrumenten uit de MRA 
hebben een beperkte geografische scope en/of 

richten zicht primair op kleinere proposities. Invest-
MRA vult hier gericht op aan

Een sterk netwerk van bedrijven vormt een 
belangrijke vindplaats van nieuwe technieken. 

Bijvoorbeeld de Board heeft een belangrijke taak 
om netwerken te versterken én om nieuwe 

(technologische) kansen vroegtijdig te identificeren. 



Participaties vanaf circa € 2 mln

 Multiplier minimaal 4

min 50% privaat – max 25% Invest-NL – max 25% Invest-MRA

 Ambitie: circa € 500 mln Invest-NL participaties naar MRA

 Totaal geïnvesteerd: € 1,2 miljard

 Rendementen na 20 jaar



Algemene vergadering van 
Aandeelhouders (AvA)

Invest-MRA

HOLDING b.v.

Raad van Commissarissen 
(RvC) 

Alleen deelnemers in 
fonds
Verantwoording aan de 
aandeelhouder

Alle gemeenten en 
provincies
Verantwoording aan de 
subsidiegever voor 
ontwikkelactiviteiten

100% dochter

Gemeenten

100% dochter

Onafhankelijk

Investeringscomité
Invest-MRA

FONDS b.v.
Invest-MRA

ONTWIKKEL b.v.

Legenda:

Provincies



Meedoen vanuit de gemeente

 Investering van 1% van de gemeente begroting

 Of uit het eigen vermogen of via lenen op de kapitaalmarkt 

 Kapitaalstortingen op basis van werkelijke behoefte in circa 6 tot 10 jaar (capital

calls)

 Rentekosten gaan via de begroting

 Afhankelijk van gemeente eventueel een risicoreserve opnemen





Vervolg traject

 Besluitvorming raden/staten in 2020 (begroting tbv 2021)

 Onderdeel van perspectiefnota / VJN

 Q4 2020 afronding Kwartiermakersfase

 Beoogde start Q1 2021

 Ingroei fonds



Grote opgaven in energietransitie en circulair

Doelstellingen op energietransitie:

 25% minder CO2-uitstoot eind 2020 ten opzichte van 1990 (Urgenda).

 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 (Klimaat akkoord).

 95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990 (Klimaat akkoord).

 Klimaatwet belegt groot deel van regie-verantwoordelijkheid bij lokale overheid, 

i.h.k.v. ruimtelijke ordening en Regionale Energiestrategie.

Doelstellingen op circulariteit:

 50% minder verbruik van grondstoffen in 2030.

 Nederland volledig circulair in 2050.



DNB onderzocht belemmeringen in duurzame 

investeringen (2018):

 “De belangrijkste reden waarom er onvoldoende duurzame investeringen zijn, is 

dat het risico-rendementsprofiel van duurzame investeringen te vaak 

onvoldoende aantrekkelijk is.”

 “Overheidsbeleid speelt een sleutelrol in het bepalen van relatieve 

aantrekkelijkheid van duurzame investeringen.”

 “Voor de verduurzaming van de economie zijn onder andere investeringen in 

innovatieve technologieën en processen vereist, die gekenmerkt worden door 

hoog risico, geen trackrecord en beperkte omvang en liquiditeit.”



Door duurzame transities groeit werkgelegenheid

Uit het TNO-rapport ‘Verkenning werkgelegenheidseffecten van klimaatmaatregelen’ (2019):

“Het saldo van toe- en afname leidt tot een geraamde toegenomen vraag naar arbeid in 

2030 van 39.000 tot 72.000 voltijdsequivalenten.”

Met andere woorden: vele tienduizenden banen er (netto) bij, als gevolg van de 

energietransitie. Komen die banen in onze regio terecht, of elders in Nederland?



Overheden kunnen transitie niet zelfstandig aanjagen

Uit het Klimaatplan (eerste uitwerking klimaatakkoord van het kabinet):

“Overheden spelen een belangrijke rol, maar het welslagen van de transitie is uiteindelijk 

afhankelijk van de gezamenlijke inspanningen van vele partijen in de samenleving.”

Uit het advies van de VNG over de Regionale Energiestrategie (RES):

“Als overheden moeten we onze krachten bundelen om van de energietransitie een succes 

te maken. Voor een beter afgestemde besluitvorming (van overheden onderling) op basis 

van een gedeelde ambitie is het noodzakelijk om te werken als één overheid in nauwe 

samenwerking met de maatschappij.”



Casus: TED (Thermische Energie uit Drinkwater)

 Koeling gebouwen vanuit Waternet (TED). Toegepast bij Sanguin. Mogelijk te 

combineren met koeling gebouwen vanuit oppervlakte water (TEO).

 TED (en TEO) dragen bij aan slim energie systeem en balancering WKO bronnen.

 BD vraag: regie op ontwikkeling business cases voor nieuwe locaties in diverse 

scenario’s, zodat replicatie van het systeem bij Sanguin makkelijk(er) wordt.

 Financieringsvraag: afhankelijk van uitkomst business case & gekozen business 

model, mogelijkheid tot ESCo (Energy Service Company  bijvoorbeeld garantie 

mechanisme of achtergestelde lening.


