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Voorwoord
Belangrijke uitdagingen liggen in het verschiet voor het
verbeteren van toegang tot financiering op lokaal niveau
Energiebesparing voorop stellen is het onderliggende principe dat de Energie Unie in de
toekomst zal motiveren en Europa tot koploper van klimaatactie zal maken. Een gezamenlijke
inspanning van belanghebbenden op alle overheidsniveaus is noodzakelijk voor het
behalen van de doelstellingen van de Unie en de implementatie van het akkoord van Parijs.
Een krachtige rol voor plaatselijke overheden is cruciaal voor succes.
Veel Europese steden zijn reeds leidend in oplossingen voor schone energie, en hebben zich aangesloten
bij lokale, EU-brede en wereldwijde initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie.
Echter, het op elkaar afstemmen van lokale ambitie met geschikte en adequate financiering zorgt
voor een grote uitdaging. In hun communicatie over Schone Energie voor Alle Europeanen, gepubliceerd
in november 2016, heeft de Europese Commissie voorstellen gepresenteerd om dit probleem aan te
pakken door nieuwe kansen te bieden om energie-efficiëntieprojecten te financieren. Het Intelligente
financiering voor intelligente gebouwen initiatief maakt deel uit van het pakket maatregelen, reageren
op de behoefte om particuliere investeringen te mobiliseren en te ontgrendelen is belangrijk voor een succesvol
energie-efficiëntiebeleid.
CITYnvest is een EU-breed initiatief, gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en
innovatieprogramma van de Europese Unie. In de laatste drie jaar heeft CITYnvest Europese lokale
autoriteiten ondersteund bij het implementeren van innovatieve financiële modellen voor energieefficiënte gebouwenrenovaties. Door middel van 'on-the-ground' ervaring in drie regio's (Murcia (SP),
Luik (BE), Rhodope (GR)) en een grootschalig programma voor capaciteitsopbouw in 10 landen (Italië,
Roemenië, Letland, Litouwen, Frankrijk, Hongarije, België, Spanje, Bulgarije en Nederland), zijn barrières
gekoppeld aan bestuur/regelgevende kaders, technische kennis of het financiële en politieke landschap
geanalyseerd en belangrijke aanbevelingen geformuleerd.
Met deze publicatie stelt CITYnvest op feiten gebaseerde aanbevelingen voor met het doel om het financieel
kader voor energie-efficiëntie te verbeteren vanuit het perspectief van de lokale overheid. Dit boekje vormt
een samenvatting van de belangrijkste boodschappen die CITYnvest wil doorgeven aan beslissers &
beleidsmakers op EU-, nationaal en lokaal niveau.
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CITYnvest en Intelligente financiering voor
intelligente gebouwen
De communicatie van de Europese Commissie over Schone Energie voor Alle Europeanen benadrukt het
principe van Energie Efficiëntie Eerst, en benoemt het Intelligente financiering voor intelligente gebouwen
initiatief. Het initiatief omvat praktische oplossingen om particuliere financiering voor energie-efficiënte
en duurzame energiebronnen in gebouwen ten volle te benutten.
CITYnvest beschouwt Intelligente financiering voor intelligente gebouwen als een welkome stap richting
een overgang naar schone energie, geleid op lokaal niveau. Met deze publicatie worden belangrijke
onopgeloste problemen aangepakt en voorstellen voor verbeteringsacties onder de steunpilaren van
Intelligente financiering voor intelligente gebouwen voorgesteld.

Steunpilaar 1 Effectiever gebruik van overheidsmiddelen
Het aanmoedigen van effectiever gebruik van overheidsmiddelen, onder andere door de
ontwikkeling van flexibele platforms voor energie-efficiëntie en duurzame energiebronnen om
de combinatie te stimuleren van het Europese Fonds voor Strategische Investeringen en andere
openbare fondsen, inclusief Europese Structuurinvesteringsfondsen;

Steunpilaar 2 Assistentie en aggregatie
Het helpen van projectontwikkelaars om goede project-ideeën tot wasdom te brengen met
meer assistentie- en aggregatiemechanismen voor projectontwikkeling;

Steunpilaar 3 Risicoverlaging
Energie-efficiënte investeringen betrouwbaarder en aantrekkelijker maken voor projectpromotors, financiers en investeerders.
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CITYnvest kernboodschap
Zet lokale actie in de kern van het financieel kader voor
energie-efficiëntie
Om het reusachtige potentieel van energiebesparingen in de bouwsector in de Europese Unie
(EU) te ontgrendelen, en om deoverheidsmiddelen effectiever te gebruiken en particuliere
investeringen te genereren, kan het gebruik van financiële instrumenten vergroot worden door
overheidsmiddelen te combineren met particuliere investeringen. Particuliere investeringen zijn
inderdaad beschikbaar in grote hoeveelheden, maar worden onvoldoende onderzocht.
De toename van overheids-/particuliere fondsen voor projectontwikkelingsondersteuning onder
het Intelligente financiering voor intelligente gebouweninitiatief is een welkome stap in de juiste
richting die gevolgd moet worden door verdere acties om ervoor te zorgen dat de fondsen de lokale
overheden, die ze het hardst nodig hebben, werkelijk bereiken. Tegelijkertijd sluiten de bestaande
steunprogramma's kleinere investeringen uit en ontmoedigen ze lokale overheden om een
aanvraag te doen, door hun specifieke voorwaarden en gecompliceerde procedures.
Veel lokale overheden zijn er klaar voor om de implementatie van innovatieve
financieringsprogramma's voor energie-efficiëntie vernieuwingen te faciliteren. Tegelijkertijd kunnen
EU-fondsen risicokapitaalinvesteringen ondersteunen op gebieden waar lokale bronnen beperkt
zijn. Echter, lokale overheden ontbreekt het vaak aan de noodzakelijke interne capaciteit en/
of zijn zich niet bewust van de ondersteuning die ze kunnen krijgen om te kunnen starten met
investeringsprojecten.
Om deze barrières te overwinnen roept CITYnvest de EU-, nationale en lokale beslissers &
beleidsmakers op om een beter gebruik van bestaande fondsen te promoten, het lokale
niveau te bereiken via financiële instrumenten, verhoogde technische ondersteuning en
capaciteitsopbouw-programma's.
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Eerste aanbeveling voor de EU-beleidsmakers
op het gebied van bewustmaking & capaciteitsopbouw:
Versterk initiatieven op het gebied van
bewustmaking & capaciteitsopbouw om
de invoer van bestaande fondsen te versnellen
BARRIÈRE: TECHNISCHE KENNIS

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Het realiseren van investeringen in Energie Efficiëntie vereist
expertise en kennis om duurzame projecttrajecten te
creëren. Door de EU en de lidstaten beschikbaar gestelde
overheidsmiddelen kunnen een waardevolle ondersteuning
zijn voor lokale overheden. Echter, er is te weinig bewustzijn
van en inzicht inde financiële ondersteuning die de
EU kan bieden aan lokale overheden om investeringen in
energie-efficiëntie te mobiliseren. Aan de ene kant is er een
groot gat tussen het aanbod van de Europese Commissie
in termen van “pasklare” financiële instrumenten, zoals
Fondsen voor Stedelijke Ontwikkeling, en de kennis van
deze instrumenten bij de lokale overheden. Aan de andere
kant zijn er meerdere nationale interpretaties van het
doel en de toegankelijkheid van EU-fondsen, waardoor de
beste exploitatie van EU-hulpmiddelen op lokaal niveau
verhinderend worden. Bovendien vinden veel lokale
overheden dat de procedures om EU-fondsen aan te vragen
(met name Horizon2020) te gecompliceerd en kostbaar zijn
om een aanvraag de moeite waard te maken, en bovendien
leveren ze taalbarrières op (de meeste programma's zijn in
het Engels).

Op EU-niveau zouden meer middelen voor het ontwikkelen
van capaciteitsopbouw en bewustmakingsprogramma's
beschikbaar gesteld moeten worden. Deze moeten ook gericht
worden op het ondersteunen van een gestandaardiseerde
interpretatie voor de toewijzing van EU-fondsen, om zo
verschillende interpretaties op lokaal niveau te vermijden.
Kanalen zoals het Burgemeesterscovenant moeten voorzien
worden van meer hulpbronnen om op maat gemaakte
programma's en nieuwe hulpmiddelen, methoden en beste
praktijkvoorbeelden te ontwikkelen om lokale overheden in de
verschillende lidstaten te ondersteunen in de lokale talen en
een effectiever gebruik van de beschikbare overheidsmiddelen
in elke regio te bevorderen.
Tegelijkertijd zouden informatiediensten die reeds beschikbaar
zijn, zoals de European Investment Advisory Hub en de Financial
Instruments Advisory “Fi-Compass” uitgebreid moeten worden
en gekoppeld kunnen worden aan gespecialiseerde nationale/
regionale kenniscentra die fungeren als nationale/regionale
marktfacilitators, die ondersteuning en advies kunnen bieden
aan lokale overheden in de verschillende EU-talen.
Voorbeeld ter ondersteuning van deze aanbeveling
Via het capaciteitsopbouwprogramma georganiseerd
door CITYnvest, zijn lokale overheden in belangrijke
EU-landen zoals Hongarije, Frankrijk, Italië, Roemenië
en vele anderen bewust gemaakt van de mogelijkheden
die geboden worden door EU-fondsen. Ze hebben
interesse getoond in het gebruik van deze fondsen om
innovatieve financieringsprogramma’s te lanceren voor
energie-efficiëntieprojecten. Zonder de inspanningen
van CITYnvest richting lokale overheden zou het moeilijk
geweest zijn om deze grote mate van interesse in
innovatieve financieringsprogramma’s op te wekken.
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Tweede aanbeveling voor de EU-beleidsmakers
op het gebied van technische ondersteuning:
Pas ondersteuningsprogramma's verder aan de lokale realiteit aan
met een kleinschalige technische ondersteuningsfaciliteit
BARRIÈRE: REGELGEVING/BESTUUR

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Het lanceren van innovatieve financieringsprogramma's
vereist vaak een uitbreiding van de expertise van lokale
overheden. Technische ondersteuning is door steden
gemarkeerd als een belangrijk hulpmiddel voor het vergroten
van de capaciteit om energie-efficiënte investeringen te
implementeren. Echter, er zijn drie belangrijke aspecten
waar rekening mee gehouden moet worden om ervoor te
zorgen dat de huidige technische ondersteuningsfaciliteiten
het lokale niveau bereiken:

De vestiging van een kleinschalige (voorafgaande) technische
ondersteuningsfaciliteit met het doel om lokale overheden
te ondersteunen bij het uitvoeren van onderzoeken en het
vervaardigen van aanvragen voor de bestaande technische
ondersteuningsfaciliteiten kan helpen deze barrières te
overwinnen. Een dergelijk instrument kan gelijk zijn aan de
Technische Ondersteuningstoewijzingen onder het LIFEprogramma, en moet het mogelijk maken voor aanvragers
om voorstellen te vervaardigen in hun lokale talen met
gebruik van een soortgelijk systeem als het Urban Innovative
Actions initiatief.

Hoge investeringsvolumes vereist voor een ELENA-toewijzing
zijn een uitdaging voor kleinere gemeenschappen en voor
lidstaten waar projectaggregatie in de praktijk onmogelijk is
door de afwezigheid van een coördinerende provinciale
of regionale autoriteit.

Ook hier kunnen gespecialiseerde nationale/regionale
kenniscentra handelend als bemiddelende technische
ondersteuningsfaciliteiten waardevolle oplossingen zijn
om toegang tot EU technische ondersteuningsfaciliteiten te
faciliteren en te versnellen, nationale barrières aan te pakken
en ze op het EU-niveau onder de aandacht te brengen.

Vergelijkende uitnodigingen voor het indienen
van voorstellen met dezelfde voorwaarden als
andere Horizon 2020-uitnodigingen, gebaseerd op
projectontwikkelingsondersteuning (PDA onder H2020
Energie) kan worden gegund aan lokale overheden,
voldoen niet aan de behoeften, hulpbronnen en
besluitvormingsprocessen van lokale overheden.

Voorbeeld ter ondersteuning van deze aanbeveling
Dankzij CITYnvest hebben lokale overheden in de
Rhodope-regio hun krachten gebundeld en een
succesvolle aanvraag ingediend onder de H2020 PDA.
CITYnvest, fungerend als een soort voorafgaande
technische ondersteuning, speelde een belangrijke rol
in het ondersteunen van de gemeenschappen bij het
ontwikkelen van een gedetailleerd actieplan en het
geven van de mogelijkheid aan lokale overheden om
advies te krijgen van experts, technische onderzoeken te
laten uitvoeren en een bedrijfsplan te ontwikkelen voor
een lokaal centraal loket.

Voorafgaande onderzoeken die benodigd zijn voor het
vervaardigen
van
technische
bijstandsaanvragen
zijn duur en lokale overheden missen vaak de juiste
vaardigheden en expertise om de aanvragen zelf te
vervaardigen. Dit is met name relevant gezien het feit dat
aanvragen voor Europese Hulp voor Plaatselijke Energie
(ELENA), Steun aan Projectontwikkeling (PDA) en Europees
Energie-efficiëntiefonds (eeef) applicaties alleen ingediend
kunnen worden in een beperkt aantal EU-talen.
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Derde aanbeveling voor Nationale Overheden
op het gebied van regionale centrale loketten:
Wend middelen op Nationaal niveau aan voor de opzet van regionale
centrale loketten die geïntegreerde energie-efficiënte
dienstenpakketten aanbieden.
BARRIÈRE: FINANCIEEL/REGELGEVING

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Het realiseren van projectaggregatie vereist coördinatiestructuren op regionaal niveau die in staat zijn om verschillende
lokale overheden te verbinden met de financiële markt.
Regionale
centrale
loketten
voor
energie-efficiënte
investeringen worden ontwikkeld in diverse EU-regio's om
bundelen en projectaggregatie te bevorderen. Niettemin,
het opzetten van dergelijke structuren vereist financiële
middelen om mensen met de juiste vaardigheden in dienst
te nemen en personeel te trainen, en vereist ook maatregelen
om regelgevingsbarrières weg te nemen die het gebruik van
financiële middelen (waar beschikbaar) bemoeilijken.

Op nationaal niveau moeten lidstaten meer hulpmiddelen en
databanken voor goede werkwijzen toewijzen voor de opzet
van regionale centrale loketten die geïntegreerde energieefficiënte dienstenpakketten aanbieden aan stadsbesturen
en de vervaardiging van renovatieprojecten ondersteunen,
met als doelstelling meer investeringen in energie-efficiënte
aanpassingen.
Nationale ondersteuningsprogramma's moeten bestaande
technische
ondersteuningsfaciliteiten
op
EU-niveau
aanvullen en de reproductie van financieringsoplossingen
voor energie-efficiënte projecten ontwikkeld in het raamwerk
van projecten die gefinancierd worden via H2020 PDA, eeef
en ELENA.

Voorbeeld ter ondersteuning van deze aanbeveling
Veel van de in het CITYnvest vergelijkingsrapport besproken
modellen handelen als centrale loketten voor energieaanpassingen die ondersteuning bieden aan lokale overheden.
Veel daarvan hebben hun vermogen om grootschalige energieefficiëntie investeringsprogramma's te creëren in hoge mate
aangetoond. Door het CITYnvest capaciteitsopbouwprogramma
werden lokale overheden in diverse EU-landen zich bewust
van de voordelen van deze innovatieve financieringsmodellen
en hebben ze interesse getoond om deze te reproduceren.
Bijvoorbeeld lokale overheden in Baltische landen in de
EU (Letland en Litouwen) werden zich bewust van de
voordelen van het GRE Luik model, een van de pilotregio's
van CITYnvest, en raakten geïnteresseerd in het reproduceren
van dit model. Tegelijkertijd hebben regionale overheden een
gebrek aan middelen om te starten en deze modellen volledig
te reproduceren. Naast het gebrek aan financiering heeft
in landen zoals Frankrijk de complexiteit van de regelgeving
inzake staatssteun een grote uitdaging gevormd bij de ESIFondersteuning om energie-efficiënte renovaties te lanceren in
sociale woningbouw, via bijvoorbeeld centrale loketstructuren.
Nationale ondersteuningsprogramma's kunnen fundamentele
doorbraken zijn in het uitvoeren van deze reproductie.

Lidstaten moeten op voorhand lokale overheden betrekken
bij de vervaardiging van operationele programma's om ervoor
te zorgen dat de meest urgente behoeften aangepakt worden
en om de juiste hulpbronnen toe te wijzen via Europees
Structuurfonds en Investeringsfonds (ESIF) aan de opzet
van centrale loketten die projectaggregatie bevorderen. Bij
het leggen van de basis voor een beter gebruik van ESIF, zou
met name aandacht geschonken moeten worden aan de
toepassing van regelgeving inzake overheidsaanbestedingen
en staatssteun, wat kan resulteren in een zeer complexe onthe-ground implementatie.
Om de via ESIF beschikbare hulpmiddelen aan te vullen,
moeten lidstaten bepaalde nationale klimaatmaatregelen
uitwerken (bijvoorbeeld gefinancierd door koolstofprijzen,
zoals die in de Emissiehandelssystemen) om de opzet en
het draaien van regionale centrale loketten te ondersteunen
en om verdere ondersteuning te bieden aan lokale
overheden bij het vervaardigen van hun energie-efficiënte
investeringsprojecten.
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Vierde aanbeveling aan Nationale Overheden, Lokale Overheden
op het gebied van duidelijke inzet & langetermijnplannen:
Inzetten voor verwijdering van CO2
emissiereductiedoelstellingen en langetermijnplannen
en programma's om de doelstellingen te halen
BARRIÈRE: POLITIEK

Voorbeeld ter ondersteuning van deze aanbeveling

Het is belangrijk om een langetermijnstrategie te hebben bij het
renoveren van het gebouwenbestand. Dit is met name relevant
wanneer men zich richt op het aantrekken van particuliere
investeerders en het bijdragen aan de lokale economie in
termen van werkgelegenheid en marktkansen. Een gebrek
aan langetermijnplannen en duidelijke politieke toewijding
kan particuliere investeerders juist ontmoedigen om projecten
met beleggingsrendement op langere termijn (typisch
energieprojecten) te financieren. Tegelijkertijd leidt het gebrek
aan duidelijke ambities, gestructureerde implementatieplannen
en gecertificeerde controlesystemen vaak tot “silo”benaderingen en versnipperde investeringsprojecten die
(beperkt) beschikbare overheidsmiddelen op inefficiënte wijze

CITYnvest pilot regio Murcia sloot zich aan bij het Burgemeesterscovenant als Coördinator in 2013, en steunde zo de 45 steden in
de regio die het Convenant getekend hebben. In deze rol is Murcia
in staat geweest om zich bij diverse projecten aan te sluiten, zoals
ELENA-Fuensanta, die investeringen gemobiliseerd heeft ter waarde
van zo'n EUR 33 miljoen (voornamelijk in openbare verlichting).
Via CITYnvest heeft Murcia een investeringsactieplan ontwikkeld,
volledig geïntegreerd in de regionale Duurzame Energie Strategie
voor de renovatie van alle openbare gebouwen in het bezit van
de regionale overheid. Met het opstellen van langetermijnplannen
heeft de Murcia-regio toegang gekregen tot EU-fondsen en steden
en gemeenschappen in de regio zowel technisch als financieel
ondersteund bij de implementatie van duurzame energieprojecten
op een coherente en gestructureerde wijze.
Langetermijnplannen en sterke aandacht voor het mogelijk maken
van een sociaal verantwoordelijk inkoopproces (onder andere
trainingsclausule, strijd tegen sociale dumping, beperkingen op
onderaanneming) hebben GRE Liege RenoWatt Agency naar
succes geleid. Met het bevorderen van energievernieuwing als
financiële kans om ambitieuze EU-doelstellingen te halen, en
tegelijkertijd lokale werkgelegenheid te verbeteren, is GRE Liege in
staat geweest om EPC's contracten te lanceren voor diverse lokale
overheden en ziekenhuizen in de regio.

gebruiken.

MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Op nationaal niveau zullen ambitieuze energie-efficiëntie en
energiebesparende doelen, vergezeld van systematische
implementatieplannen, particuliere investeringen helpen
ontgrendelen en een beter gebruik van overheidsmiddelen
bevorderen. Nationale doelen en plannen moeten gebouwd
worden op beschikbare lokale plannen, en moeten het
herschalen van goede lokale werkwijzen verzekeren via
plannings- en rapportagesystemen waarbij Lidstaten ervoor
moeten zorgen dat barrières, die lokale spelers belemmeren
bij het leveren van de energiedoelstellingen, worden herkend,
aangepakt en verwijderd.
Op lokaal niveau zal het aansluiten bij initiatieven zoals
het
Burgemeestersconvenant het politiek engagement

formaliseren
en
stadsbesturen
aanmoedigen
om
gecertificeerde en geverifieerde plannen en controlesystemen
te adopteren, en daarmee de particuliere markt een garantie
geven van hun betrokkenheid op lange termijn in duurzame
energiehandelingen. Sterker nog, steden met een goedgekeurd
Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) kunnen
direct toegang krijgen tot specifieke fondsenlijnen, zoals
Horizon2020 Smart Cities and Communities.
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Vijfde aanbeveling aan de Lokale Overheden
op het gebied van burgerinitiatieven:
Het creëren van een positieve omgeving voor innovatieve
financiële modellen gebaseerd op burgers door het verbeteren
van de samenwerking tussen lokale overheden en duurzame
energiecoöperaties.
BARRIÈRE: REGELGEVING

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Duurzame Energiecoöperaties (REScoops) bieden een uniek
instrument om energie-efficiëntieprojecten te financieren
via rechtstreekse burgerbijdragen. REScoops bieden diverse
voordelen aan lokale overheden, zowel monetair als sociaal.
Deze sociale voordelen worden echter vaak niet herkend en
worden niet meegenomen in aanbestedingsprocessen.
Sterker nog, het gebrek aan een wettelijk kader om lokale
overheden aan te moedigen om samen te werken met REScoops
ondersteunt de brede reproductie van dit model niet.

Steden moeten burgerbetrokkenheid bij duurzame
energieprojecten vergroten en zouden specifieke
criteria
moeten
gebruiken,
bijvoorbeeld
via
de
aanbestedingsprocedure, om de waarde van coöperatieve
marktspelers te erkennen. Criteria moeten lokale REScoops
aanmoedigen om deel te nemen en ook niet-financiële
voordelen benadrukken.
Voorbeeld ter ondersteuning van deze aanbeveling

Diverse lokale overheden in België werken samen met
REScoops om investeringen te mobiliseren in duurzame
energieprojecten. In diverse delen van het land bevorderen
lokale overheden proactief burgerbetrokkenheid bij
energieprojecten om een balans te vinden tussen
beleidsbelangen (people, planet, profit) en de belangen
van particuliere ontwikkelaars (voornamelijk winst). De
provincie Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld, moedigt een
minstens 20% burgerbetrokkenheid bij energieprojecten
aan. Als gevolg daarop heeft de gemeenschap van
Laarne besloten dat nieuwe energieprojecten in hun
gemeenschap open moeten staan voor minstens 50%
directe burgerbetrokkenheid. Dezelfde trend komt voor
in delen van Wallonië, waar dit percentage bijna 50% is.
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EU-statistieken

Gebouwen zijn
verantwoordelijk voor
het
40% van
energieverbruik

ons gebouwenbestand is gebouwd
75% van
met vrijwel geen prestatiecodes

75 - 90%

36% invandedeEU.CO -uitstoot
2

hiervan zullen
nog bestaan in

2050

Europa 2030
klimaatdoelstelling impliceert

80% minder energieverbruik in gebouwen op de lange termijn, wat investeringen vereist met lange investeringsduur variërend van 20 tot 40 jaar.

-80% Energieverbruik
langdurige
investering
20 tot 40
jaar
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CITynvest projectresultaten

105,020 MWh/per jaar
energiebesparing
teweeggebracht in drie pilotregio’s

157.563.000 euro’s
aan investeringen

PILOTREGIO’S
1 Murcia
2 Liège
3 Rhodope

in
in duurzame
duurzame energie
energie in
in drie
drie
pilotregio’s
teweeggebracht
pilotregio’s teweeggebracht
dankzij
dankzij CITYnvest
CITYnvest

2

1

3

Betrokkenheid
van plaatselijke
autoriteiten
(650
(650 lokale
lokale autoriteiten
autoriteiten
in
in 10
10 EU-landen)
EU-landen)
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