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I M PACT H OOGT EP U N T EN

50%

300

IN
VAN
DE LIMBURGSE GEMEENTES
INVESTERINGEN GEREALISEERD

HUISHOUDENS

VAN GAS AF GEHOLPEN

15.000 IN 2031

19.000 m²

ASBESTSANERING

direct gerealiseerd dankzij financiering van het LEF

3 VOETBALVELDEN
equivalent aan

4.596
BANEN

GECREËERD (FTEs)

14.000

ZONNEPANELEN
GEPLAATST

16%

1.303.843 ton

VAN DE
JAARLIJKSE LIMBURGSE
MESTPRODUCTIE VERWERKT

AFVALBESPARING

over de levensduur van gefinancierde projecten

2.766.808 ton
CO² BESPARING

over de levensduur van gefinancierde projecten
equivalent aan

30

LIMBURGSE MIDDEN- EN KLEIN
BEDRIJVEN GEHOLPEN
D.M.V. 47 INVESTERINGEN

735.653 ZONNEPANELEN
of 77 WINDMOLENS

20.000 ton

€ 73.937.654

over de levensduur van gefinancierde projecten

INCLUSIEF UITGELOKTE INVESTERINGEN
MET EEN INVESTMENT MULTIPLIER VAN 3,9:

STIKSTOFREDUCTIE

TOTAAL GEÏNVESTEERD BEDRAG:

€ 286 miljoen

INTRODUCTIE
Een energieneutrale en klimaatbestendige leefwereld met behoud van welvaart en welzijn. Dat is
wat de provincie Limburg nastreeft. Om dit doel te
realiseren, heeft de provincie in 2013 het Limburgs
Energie Fonds (LEF) B.V. (“LEF”) opgericht. Dit
fonds biedt op revolverende basis financiële ondersteuning aan kansrijke projecten die verduurzaming
binnen de provincie realiseren, met een focus op
duurzame energieopwekking, energiebesparing,
circulaire economie en asbestsanering.

Naast een financiële doelstelling, om het revolverende karakter van het fonds te waarborgen, heeft
het LEF een belangrijke maatschappelijke doelstelling: positieve maatschappelijke impact creëren
voor mensen en milieu in de provincie Limburg. Dit
impact rapport presenteert de impact resultaten die
in de periode 2013-2019 zijn gerealiseerd.

O V E R H E T L IM BURGS ENERGIE FONDS
PRIMAIRE DOELEN VAN HET FONDS
Kosteneffectief verminderen van
broeikasgassen bijv. koolstofdioxide (CO²);
methaan (CH4); en stikstofoxide (N²O)
Aanjagen van de circulaire economie en
verminderen van afval tonnages

BIJDRAGE AAN DOELEN OP
NATIONALE EN INTERNATIONALE
SCHAAL
In 2030 49% minder broeikasgassen
uit te stoten dan we in 1990 deden

Verduurzamen van het Limburgse MKB

Gebruik van primaire abiotische
grondstoffen in 2030 te halveren

Verminderen van het aantal
vierkante meters asbest

Transitie naar een volledig circulaire
economie in 2050

SECUNDAIRE DOELEN VAN HET FONDS
Werkgelegenheid creëren

Omslag naar kringlooplandbouw
met een rijke biodiversiteit

Bewoners in staat stellen deel te nemen
aan de duurzame transitie

Het verbeteren van de luchtkwaliteit
ten behoeve van de volksgezondheid

Bijdragen aan een aantrekkelijk
vestiging- en woonklimaat

Realisatie van SDG’s (Sustainable
Development Goals) van de
Verenigde Naties

Stimuleren van innovatie om
bovenstaande doelen te bereiken
Bijdragen aan lastenverlichting voor de
inwoners en bedrijven van Limburg
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2016

2017

2019

Het LEF start met €18 mln.

Gecommitteerd kapitaal stijgt
tot € 27 mln.

Gecommitteerd kapitaal
stijgt naar € 60 mln.

De provincie Limburg, de

met als doel het voor en

Fonds groeit naar € 90 mln.
met o.a. senior lening van de
Europese Investeringsbank.

en Polestar Capital initiëren

Uitbreiding investeringsfocus met circulaire
economie en asbestreductie.

tot LEF 3.0 en de verdere

met name in de provincie
Limburg versterken van de
ontwikkeling en toepassing
van duurzame energie en
energiebesparing.

Totaal 22 investeringen
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Totaal 32 investeringen

Europese Investeringsbank
besprekingen over de
ontwikkeling van het fonds
groei van LEF.

Totaal 47 investeringen

H OE W ERKT HET FONDS
gefinancierd. Door het geld revolverend in te zetten,
worden met dezelfde € die de provincie Limburg en de
Europese Investerings Bank bijdragen, meer duurzame
projecten gerealiseerd.

Het uitgangspunt van LEF is het streven naar revolverendheid. Dat wil zeggen dat de uitgezette financiële
middelen terugvloeien naar het LEF met een jaarlijks
rendement ter grootte van ten minste de gecorrigeerde
kosten die het fonds maakt. Haar beperkte rendementsdoelstelling zorgt ervoor dat LEF duurzame ondernemingen kan financieren die bij de bank en andere
traditionele financiers (nog) niet of niet volledig worden

Het LEF verstrekt aan deze projecten een deel van de
financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening.

LENINGEN
DEELNEMINGEN

Financiële
middelen

Duurzame
ondernemingen

LEF

Positieve impact:
CO² reductie,
werkgelegenheid,
afvalbesparing,
asbestsanering

Realisatie

AFLOSSING,
RENTE EN
WINSTUITKERING

Een belangrijk focuspunt voor het LEF is het zijn van een
aanjager van verdere investering en innovatie: Dankzij
de financiering van het LEF worden subsidies en investeringen door andere partijen uitgelokt. Het succes blijkt
o.a. uit de directe investeringsmultiplier van de provincie
Limburg in het LEF: 5,4. Dit betekent dat voor elke €
die de provincie Limburg eind 2019 had geïnvesteerd
er direct €4,4 werd geïnvesteerd door andere partijen.
Doordat het LEF vaak innovatieve technologieën en
businessmodellen financiert, die zich zonder de financiering van LEF niet zouden kunnen bewijzen, draagt

het LEF er daarnaast aan bij dat banken en private
investeerders de opschaling financieren van ondernemingen die met een financiering van het LEF tot
realisatie zijn gekomen. Hierdoor komt de investeringsmultiplier van de duurzame investeringen door de
provincie Limburg via het LEF in de praktijk zelfs hoger
uit dan de eerder genoemde 5,4.
Dankzij de revolverendheid van het fonds en de succesvolle investeringsstrategie was er eind 2019 €286 mln
geïnvesteerd in het aanjagen van duurzaamheid in
Limburg.

€ 450.000.000
€ 400.000.000
€ 350.000.000
€ 300.000.000
€ 250.000.000
€ 200.000.000

verwacht*

€ 150.000.000
€ 100.000.000
€ 50.000.000
2013

2014

201 5

2016

2017

2018

2019

2020

Uitgelokte overige investeringen

Uitgelokte (niet door de provincie Limburg) verstrekte subsidies

Europese Investerings Bank

Provincie Limburg
* Verwachte investeringen op basis van huidige gesprekken met de financiers van het LEF.
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WAT F INANCIERT HET LEF

Het LEF financiert kansrijke duurzame projecten
in of voor Limburg. In veel gevallen zorgt de financiering van LEF ervoor dat projecten gerealiseerd
worden die zonder de financiering van LEF niet of
later van de grond zouden komen. De door LEF
gefinancierde projecten zorgen voor verduurzaming van de woon-en leefomgeving, toegang tot
duurzame- energie voor bedrijven en inwoners, en
Limburgse banen. Inmiddels heeft het LEF €73.9

GEBOUWDE
OMGEVING

miljoen geïnvesteerd in 30 projecten op het gebied
van energiebesparing, duurzame energieopwekking, asbestsanering en de circulaire economie. De
gefinancierde activiteiten dragen bij aan het realiseren van verschillende doelstellingen, zoals het
verduurzamen van: de gebouwde omgeving; landbouw, natuur en landschap; industrie- en bedrijven
en mobiliteit.

4 investeringen
LEF investering: EUR 6,3 miljoen
13 investeringen
LEF investering: EUR 30,5 miljoen
3 investeringen
LEF investering: EUR 2,8 miljoen

LANDBOUW,
NATUUR &
LANDSCHAP

9 investeringen
LEF investering: EUR 9,3 miljoen
4 investeringen
LEF investering: EUR 5,9 miljoen

INDUSTRIE &
BEDRIJVEN

11 investeringen
LEF investering: EUR 17,3 miljoen
1 investering
LEF investering: EUR 0,3 miljoen

MOBILITEIT

1 investering
LEF investering: EUR 0,2 miljoen
1 investering
LEF investering: EUR 1,4 miljoen

CIRCULAIRE ECONOMIE

ENERGIEBESPARING
DUURZAME
ENERGIEOPWEKKING
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WA A R INVESTEERT HET LEF
2014
• Holmel
• Quality Circular Polymers
• Stichting Sporthal Strijthagen

2015
•
•
•
•
•

Biopark De Peel (Mestac)
Dutch Green Carbon
T.A.J. Willems America
Terramass
Weelec

• Mijnwater
• Vereniging van Eigenaars
Torenflat
• Volgroen - MKB
energie financiering
• CLG Californië Lipzig
Gielen Geothermie
• Solease Project

2016
• Fuenix Ecogy I
• Tusti
•
•
•
•

C3 Living
Manesco I
Meijs Motorman
PowerArea - Sport en
Leisure park Heerlen

2017
• NP
• Cheappower4U Projects
• Carbon6
• Moerman Energie

2018
• Nefrex
• Leyenhof
(Boonen Vastgoed & Ontwikkeling)
• SOIOS

2019
• Ceru
• Reubenberg
• ‘t Roosendaal
• Wijnen Egchel Biomassa

CIRCULAIRE ECONOMIE
ENERGIEBESPARING
DUURZAME
ENERGIEOPWEKKING
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Ook al is dit geen expliciet doel van het Fonds, het LEF zorgt voor een
goede spreiding van investeringen over de Provincie Limburg. Inmiddels
heeft het LEF financiering verstrekt in 15 gemeentes in Limburg.

IMPACT VAN HET LEF
teringen van het LEF langs, een door het Impact
Management Project (IMP)* geïnspireerde, meetlat
gelegd. Een dergelijke benadering wordt ook gebruikt
in internationaal erkende impact standaarden, waaronder de aankomende EU taxonomie voor duurzame
financiering. Voor LEF zijn de investeringen geclassificeerd op basis van de volgende vragen:

Het LEF stuurt actief aan op het realiseren van een
positieve maatschappelijke impact via haar investeringen. Bij de afweging of het LEF investeert in een
bedrijf, houdt het LEF nauwkeurig in de gaten of de
bedrijven zich voldoende inzetten om een positieve
bijdrage te leveren aan het realiseren van een duurzame economie. Om dit te verifiëren zijn de invesIs de investering erop gericht om een negatieve impact op mens en milieu te voorkomen
die het bedrijf zelf veroorzaakt?

Nee

Categorie 1.
Veroorzaakt (mogelijk) schade

Ja
Genereert de investering een positieve
impact voor anderen, bijv. consumenten,
bewoners en andere bedrijven?

Categorie 2
Voorkomt negatieve impact van eigen
bedrijfsactiviteiten

Nee

Ja
Draagt de investering bij aan het oplossen van
sociale- en milieugerelateerde uitdagingen?

Categorie 3
Draagt positief bij aan de maatschappij
door haar producten/diensten en de manier
waarop de organisatie opereert

Nee

Categorie 4
Draagt bij aan oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen

Ja

De bedrijven waarin het LEF investeert, dienen minimaal een focus te hebben op het voorkomen van
een negatieve impact van hun eigen bedrijfsactiviteiten (Categorie 2). Hierdoor heeft het LEF dan ook
geen enkele financiering verstrekt die classificeert
als (mogelijk) schade veroorzakend (Categorie 1).
Het LEF streeft ernaar om meer impact te maken
dan het voorkomen van een negatieve impact. Dit
is de laatste zeven jaar gedaan door voornamelijk

te investeren in bedrijven die positief bijdragen aan
de maatschappij en oplossingen realiseren van
maatschappelijke uitdagingen (totaal 92% van haar
investeringen).
Sinds de oprichting in 2013, is er op basis van de
bovengenoemde IMP categorisatie: 0% geïnvesteerd in Categorie 1; 8% in Categorie 2; 22% in
Categorie 3 en 70% in Categorie 4 bedrijven.

Investeringen LEF: Verdeling van investeringen per impact niveau (bedragen in € miljoenen)

Categorie 2
8%

Categorie 3
22%

Categorie 4
70%

€ 4,7
€ 0,9

€ 5,3
€ 2,2
€ 8,7

€ 28
€ 24,1

€ 5,6

€ 16,2

€ 52,1

Voorkomt negatieve impact van
eigen bedrijfsactiviteiten

Draagt positief bij aan de maatschappij door
haar producten/diensten

CIRCULAIRE ECONOMIE

ENERGIEBESPARING

Draagt bij aan oplossingen

DUURZAME
ENERGIEOPWEKKING

* Het IMP is een internationaal forum dat samen met meer dan 2.000 bedrijven en investeerders werkt aan een consensus over
hoe o.a. bedrijven en investeerders hun intenties en hun impact kunnen classificeren.
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H O E H E T L E F IN V E S T E E R T IN
DU U R Z A M E E N E R GIE OP WE K KING

Een grote uitdaging in de transitie naar een duurzame
economie is de toenemende energie behoefte van de
samenleving. De provincie Limburg zet in op een vermindering van CO² -uitstoot middels duurzame energieopwekking, die betaalbaar blijft voor de Limburgse ondernemers
en huishoudens.
Met steun van het LEF worden agrarische bedrijven minder
afhankelijk van aardgas en krijgen meer bedrijven en
huishoudens toegang tot hernieuwbare energiebronnen.
Daarnaast speelt het LEF sinds 2016 een actieve rol in
het stimuleren van zonne-energie. Tussen 2017 en 2019 is
het aantal mede door LEF gerealiseerde zonnepanelen in
Limburg gestegen van 234 naar bijna 14.000.

‘t Roosendaal V.O.F.

SDG’s

31

16

€2,79 mln
3
4

€1,4 mln

€5,9 mln

1.899

1

TOTAAL 8
INVESTERINGEN

TOTALE
INVESTERING LEF
€ 10,1 MLN

735 ton

TOTAAL 1.946 FTE
WERKGELEGENHEID
OVER LEVENSDUUR

45.501 ton

11.024 ton

6.592 ton

500.738 ton

54.604 ton

TOTAAL 61.931 TON CO²
VOORKOMEN TOT EIND
2019

GEBOUWDE OMGEVING

8

TOTAAL 557.263 TON CO²
REDUCTIE VERWACHT
GEDURENDE LEVENSDUUR

LANDBOUW, NATUUR & LANDSCHAP

VERDUURZAMING MOBILITEIT

CASESTUDIES
LEF INVESTERINGEN IN

DUURZAME ENERGIEOPWEKKING

KWEKERIJ MOERMAN

IMPACT CIJFERS

Tuinbouwbedrijf Kwekerij Moerman specialiseert
zich, zoals zijn familie generaties lang voor hem
deed, in het telen van vleestomaten. In 2016 begon
Moerman met de zoektocht naar de mogelijkheden
om de transitie te maken naar een klimaatneutrale
en circulaire bedrijsvoering. Met een lening van
het LEF kon Moerman in 2017 investeren in een
biomassaketel en een ORC-turbineapparaat. Deze
combinatie verwarmt de kassen van de kwekerij en
genereert ook groene elektriciteit die grotendeels
wordt gebruikt in de kwekerij.

3.652 ton

CO ² BESPARING
BESPAARD PER JAAR

43.830 ton

CO ² EQUIVALENT

BESPAARD OVER LEVENSDUUR
JAARLIJKSE
ELEKTRICITEITSPRODUCTIE VAN

229

HUISHOUDENS
IN LIMBURG

SDG’s

Impact classificatie: Voorkomt
negatieve impact van eigen
bedrijfsactiviteiten

Wouter Moerman:
“Nadat we de SDE subsidie en vergunning
geregeld hadden werd de grote uitdaging het
project gefinancierd te krijgen. De business case
voor duurzame energieopwekking was goed
maar de bank reageerde in eerste instantie
terughoudend. Ik voelde snel aan dat we er andere
partijen bij moesten zoeken die belang hebben bij
verduurzaming, en die niet terugdeinzen voor een
niet-alledaagse investering. Erg blij ben ik dan ook
met de samenwerking met het LEF, en waardoor
ons project gerealiseerd kon worden.”

9

CASESTUDIES
LEF INVESTERINGEN IN

DUURZAME ENERGIEOPWEKKING

SOLEASE

IMPACT CIJFERS

Solease heeft als missie om bij te dragen aan de
verduurzaming van steden door huishoudens te
voorzien van stroom uit zonne-energie. Ze ondervonden dat veel huishoudens de aanschaf van
zonnepanelen te duur vinden, dus maken ze het
gebruik van zonnepanelen toegankelijker door een
huurcontract aan te bieden met installatie. Met
behulp van het LEF heeft Solease inmiddels bijna
2.500 zonnepanelen bij Limburgse huishoudens
geïnstalleerd. Hierdoor worden meer mensen in
staat gesteld om te kunnen bijdragen aan- en te
profiteren van de energie transitie.

2.500

ZONNEPANELEN
GEREALISEERD

17.879 ton

CO ² EQUIVALENT

BESPAARD OVER LEVENSDUUR

15

FTE

JAREN WERKGELEGENHEID

SDG’s

Impact classificatie: Draagt positief
bij aan de maatschappij door haar
producten/diensten

Financieel directeur Roderick van Wisselingh van
Solease:
“Met de financiering van het LEF kan Solease een
substantiële impuls geven aan de verduurzaming
van Limburgse woningen. Solease komt namelijk
tegemoet aan de groeiende wens van consumenten
om niet de volledige investering te willen doen in
zonnepanelen, maar wel te willen profiteren van de
opbrengsten en de CO²-reductie.”
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CASESTUDIES
LEF INVESTERINGEN IN

DUURZAME ENERGIEOPWEKKING

BOONEN VASTGOED
& ONTWIKKELING

IMPACT CIJFERS
4.850

ZONNEPANELEN

In Limburg ligt een geschatte 9,5 miljoen m² aan
asbestdaken die nog gesaneerd moeten worden.
Met de renovatie van de fabriek in Buggenum is
daar een goede bijdrage aan geleverd. Boonen
Vastgoed & Ontwikkeling kocht medio 2018 de
voormalige steenfabriek die al jaren niet meer
in gebruik was en hierdoor in verval raakte om
deze te herontwikkelen. Via een financiering van
het LEF kon Boonen Vastgoed & Ontwikkeling
het gebouw volledig asbestvrij maken. Daarna is
ingezet op verduurzaming door meteen zonnepanelen te laten aanleggen die het hele dorp van
hernieuwbare energie zou kunnen voorzien.

GEREALISEERD

14.929 ton

CO ² EQUIVALENT

BESPAARD OVER LEVENSDUUR

11.562 m²

ASBESTSANERING
JAARLIJKSE
ELEKTRICITEITSPRODUCTIE VAN

445

HUISHOUDENS
IN LIMBURG

SDG’s

Impact classificatie: Draagt positief
bij aan de maatschappij door haar
producten/diensten

Ruud Boonen van Boonen Vastgoed & Ontwikkeling:
“Het ontwikkelen van een groot industrieel object
gelegen in een historische dorpskern is geen eenvoudige opgave. Banken waren op dat moment
afwachtend in het financieren van dergelijke transformatieprojecten en daarom was de financiering
vanuit het LEF van cruciaal belang om de herontwikkeling mogelijk te maken. De enorme oppervlakte asbest is gesaneerd en de zonnepanelen
leveren inmiddels voldoende energie om het hele
dorp te voorzien van stroom.”
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H O E H E T L E F IN V E S T E E R T
I N EN E R GIE B E S PA R IN G

Naast duurzame energie opwekken, is een 2e belangrijke pijler in de energietransitie het slimmer omgaan
met ons energieverbruik. Tussen 1990 en 2019 kende
Limburg een CO² een reductie van iets meer dan 40%.
Het LEF ondersteunt sinds 2013 organisaties hun verbruik
van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, steenkool en
aardolie, sterk te verminderen door het inpassen van
CO² -arme energie en het beperken van het verlies van
warmte en koude. Inmiddels heeft het LEF €31 miljoen
geïnvesteerd in 10 bedrijven die zich richten op energiebesparing. De verwachting is dat in de komende 25 jaar
deze investeringen een energiebesparing opleveren van
minimaal 300.000 ton CO .
²

Vereniging van
Eigenaars Torenflat

Reubenberg
Beheer B.V.

SDG’s

€0,3 mln €0,2 mln

1

100

1

112

€30,5 mln

8

TOTAAL 10
BEDRIJVEN

616

TOTALE
INVESTERING LEF
€ 31 MLN

TOTAAL 828 FTE
WERKGELEGENHEID
OVER LEVENSDUUR

2.792 ton

4.441 ton

3.331 ton

1.222 ton

7.326 ton

TOTAAL 11.878 TON CO²
VOORKOMEN TOT EIND
2019

GEBOUWDE OMGEVING
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342.436 ton

TOTAAL 349.436 TON CO²
REDUCTIE VERWACHT
GEDURENDE LEVENSDUUR

INDUSTRIE EN BEDRIJVEN

MOBILITEIT

CASESTUDIES
LEF INVESTERINGEN IN

ENERGIEBESPARING

MIJNWATER
Na de sluiting van de steenkoolmijnen in Heerlen en
omstreken liepen de mijngangen vol met grondwater,
dat door de aarde op natuurlijke wijze werd verwarmd.
De geothermische bron bleef echter jarenlang onaangeroerd totdat de Gemeente Heerlen in 2005 een
onderzoek deed naar de mogelijkheid om het water
uit de mijnen te gebruiken voor het verwarmen en
koelen van gebouwen, woningen en kantoren. Deze
pilot pakte positief uit. De duurzame energiebron zorgt
sinds 2007 voor levering van warmte en koude uit het
mijnwater, evenwel is de mijn niet meer de essentiële
energiebron.
Het energiesysteem is namelijk geëvolueerd naar een
5e generatie energie-uitwisselingsysteem (5GDHC).
Mijnwater haalt warmte en koude op bij partijen die dit
in overschot hebben en levert dit aan partijen die er
behoefte aan hebben. Daarnaast is 5GDHC gebaseerd
op een aantal principes die er samen voor zorgen dat
het hoogste temperatuurniveau alleen wordt geproduceerd waar en wanneer nodig. De mijnen fungeren
slechts als buffer indien vraag en aanbod niet op elkaar
aansluiten. De door Mijnwater ontwikkelde techniek is
echter niet afhankelijk van de Limburgse mijnen. Deze
kunnen vervangen worden door bijv. een buffervat
waardoor deze techniek ook in de rest van Nederland
kan worden toegepast.

IMPACT CIJFERS
50.000 GJ

PER JAAR GELEVERD
AAN WARMTE EN KOUDE

311.492 ton

CO ² EQUIVALENT

BESPAARD OVER LEVENSDUUR

549
FTE

JAREN WERKGELEGENHEID

SDG’s

Angelique Palmen, CEO:
“De onderneming Mijnwater was voorheen in handen van
de Gemeente Heerlen. De groei van de onderneming vraagt
naar adequate opschaling in de funding. LEF heeft het als
aandeelhouder mogelijk gemaakt om de transitie te starten
van Start Up naar Scale Up. Het professionaliseren van de
onderneming is hiervoor een conditio sine qua non. Hier
wordt op dit moment hard aan gewerkt.”

Middels deze infrastructuur bedient Mijnwater een
tiental bestaande klanten en profiteren inmiddels ook
sociale huurders direct van Mijnwater’s innovatieve en
duurzame energie-uitwisselingsysteem.
Het LEF werkt sinds 2015 samen met Mijnwater en is
in 2018 100% eigenaar geworden. Mijnwater verwacht
in de komende jaren een nog grotere impact te kunnen
leveren en heeft als middellange termijn doelstelling
om eind 2030 30.000 woningequivalenten te hebben
aangesloten op haar netwerk.

Impact classificatie:
Draagt bij aan oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen
13
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CASESTUDIES
LEF INVESTERINGEN IN

ENERGIEBESPARING

MEIJS MOTORMAN

IMPACT CIJFERS

Meijs Motorman ontstond in Maastricht toen
Ronald Meijs het probleem van stedelijke mobiliteit
en samenhangende luchtvervuiling zag verergeren. Om steden leefbaar te houden vond hij dat
er mobiliteitsoplossingen moesten komen zonder
CO² uitstoot. Ronald begon te ontwerpen, en
de elektrische motor van Meijs Motorman werd
geboren.

4.441 ton

CO ² EQUIVALENT

BESPAARD OVER LEVENSDUUR

100
FTE

JAREN WERKGELEGENHEID

Voor het produceren wordt gekozen voor
topkwaliteit materialen, waarbij zoveel mogelijk
gewerkt wordt met lokale leveranciers. Zo draagt
de investering ook direct bij aan de omzet en
werkgelegenheid voor, in Limburg gevestigde,
toeleveranciers.

SDG’s

Impact classificatie: Draagt positief
bij aan de maatschappij door haar
producten/diensten
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H O E H E T L E F IN V E S T E E R T
IN D E C I R C U L A IR E E C O N OMIE
Het is de ambitie van Nederland om in 2030 minimaal
50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen
te gebruiken. Dat vereist het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van
de productieketen. Een uitdaging die ook kansen biedt voor
Limburgse ondernemingen die op deze zogenaamde circulaire economie transitie weten in te spelen.
LEF faciliteert circulaire ondernemers door hen vroegtijdig
financiering te bieden, zodat zij hun techniek en bedrijfsmodel kunnen bewijzen, bijvoorbeeld voor het verwerken
van afval tot grondstoffen of voor het realiseren van lokale
kringlooplandbouw. Hiermee worden Limburgse waardenketens versterkt, (internationale) groeimogelijkheden voor vooruitstrevende Limburgse ondernemingen gecreëerd en banen
gerealiseerd. Het LEF heeft tot nu toe voor € 32.9 miljoen
geïnvesteerd in 12 projecten in de circulaire economie.
SDG’s

94

353

€9,2 mln

4

€17,3 mln

6

€6,3 mln

2

TOTAAL 12
BEDRIJVEN

TOTALE
INVESTERING LEF
€ 32,9MLN

TOTAAL 1.822 FTE
WERKGELEGENHEID
OVER LEVENSDUUR

142.790 ton

352.118 ton

2.985 ton

67.154 ton
506.156 ton

TOTAAL 651.931 TON CO²
VOORKOMEN TOT EIND
2019

GEBOUWDE OMGEVING
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1.375

1.440.603 ton

TOTAAL 1.859.875 TON CO²
REDUCTIE VERWACHT
GEDURENDE LEVENSDUUR

LANDBOUW, NATUUR & LANDSCHAP

INDUSTRIE EN BEDRIJVEN

CASESTUDIES
LEF INVESTERINGEN IN DE

CIRCULAIRE ECONOMIE

FUENIX ECOGY

IMPACT CIJFERS

Fuenix Ecogy, een chemisch recycling bedrijf uit
Weert, wil het uitputten van de aarde tegengaan
en doet dit op een zeer innovatieve manier. De
techniek die zij hebben ontwikkeld breekt plastic
afval af tot moleculen en gebruikt deze als circulaire grondstof voor kaarsen en de productie
van nieuwe plastics. Zo zorgen zij ervoor dat de
keten van afvalplastic tot nieuw plastic door hen
volledig gesloten wordt. Dit proces is energieneutraal en levert een CO² besparing op van 50%
ten opzichte van de alternatieve en meest toegepaste methoden. Dankzij LEF heeft Fuenix haar
technologie kunnen bewijzen aan grote industriële
spelers, waardoor zij recent een samenwerking
met Dow Chemical is aangegaan voor de realisatie
van een 25x zo grote fabriek en het veroveren van
de Europese afzetmarkt.

100.000 ton

AFVAL BESPAARD
OVER LEVENSDUUR

132.664 ton

CO ² EQUIVALENT

BESPAARD OVER LEVENSDUUR

185
FTE

JAREN WERKGELEGENHEID

SDG’s

Impact classificatie:
Draagt bij aan oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen

Roger de Rouw van Fuenix Ecogy over de
samenwerking met het LEF:
“Het Limburgs Energie Fonds zorgt ervoor dat
innovatieve bedrijven zoals Fuenix Ecogy zich
kunnen blijven ontwikkelen in de zoektocht
naar oplossingen voor een schonere en meer
duurzame wereld. Bij Fuenix Ecogy heeft het LEF
precies gedaan wat de Provincie Limburg bedoeld
heeft. Wij hebben veel vertrouwen in de prettige
samenwerking met het LEF.”
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CASESTUDIES
LEF INVESTERINGEN IN DE

CIRCULAIRE ECONOMIE

AGRO AMERICA

IMPACT CIJFERS

Agro America, gevestigd in het Limburgse
America, is al sinds 1998 actief als verwerker van
lokale mest. Naast de toepassing van een aantal
bestaande technieken werkt zij ook aan een
innovatief proces waarmee meststromen worden
verwerkt tot separate stikstof (N), fosfaat (P) en
kalium (K) stromen. Hiermee kan Agro America
verschillende NPK-combinaties samenstellen
zodat zij precies die organische bodemverbeteraar kan leveren waar haar klanten behoefte
aan hebben. Dit is een belangrijke stap voorwaarts
in de transitie richting kringlooplandbouw en
het vervangen van kunstmest. Daarnaast wordt
tijdens het proces energie uit de mest gehaald,
waardoor de productie op een energiezuinige wijze
plaatsvindt.

162.870 ton

CO ² EQUIVALENT

BESPAARD OVER LEVENSDUUR

30

FTE

JAREN WERKGELEGENHEID

8.550 ton

STIKSTOFREDUCTIE
OVER LEVENSDUUR

200.000 ton

MEST VERWERKT
PER JAAR

SDG’s

Impact classificatie:
Draagt bij aan oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen

Henk Willems van Agro America:
“We gaan voor behoud van bestaande grondstoffen, ontwateren tegen de laagste kosten en gaan
daarbij zorgvuldig om met de omgeving. Daarmee
dóen en zijn we duurzaam voor de omgeving en
voor de veehouders in de regio. Dankzij de financiering van het LEF, kunnen wij onze doelstellingen
realiseren.”
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CASESTUDIES
LEF INVESTERINGEN IN DE

CIRCULAIRE ECONOMIE

QUALITY CIRCULAR
POLYMERS

IMPACT CIJFERS
1 megaton

Als plastics aan het einde van hun levenscyclus komen
hebben ze vaak een negatief effect op ons milieu. Ze
eindigen op de stortplaats, op het strand, in de rivieren
en in de oceanen. Deze afvalstromen moeten worden
vermeden door afvalplastics een nieuwe toepassing
te geven, vonden de oprichters van QCP. Dus werd
in samenwerking met strategische investeerders een
nieuwe plastic recycling fabriek gebouwd in Geleen,
met ondersteuning van de provincie, het LEF en de
gemeente. Door het hergebruik van huishoudelijk
plastic verpakkingsafval pakt QCP het plastic afvalprobleem aan en dragen zij bij aan de circulaire
economie. Door vroegtijdig en proactief te hebben
geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen
is QCP inmiddels een internationaal opererende en
toonaangevende partij geworden, niet alleen in het
aanpakken van het plastic afvalprobleem maar ook in
het efficiënter produceren van nieuwe grondstoffen.

CO ² EQUIVALENT

BESPAARD OVER LEVENSDUUR

330
FTE

JAREN WERKGELEGENHEID

490.000 ton

AFVAL BESPAARD
OVER LEVENSDUUR

SDG’s

Impact classificatie:
Draagt bij aan oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen

Huub Meessen, oprichter van QCP:
“We gaan samen met klanten producten ontwikkelen waarmee zij in staat zijn conventionele kunststoffen, gebaseerd op olie, te vervangen in hoogwaardige toepassingen. De aanwezige kennis en
laboratoria op de Chemelot Campus gaan ons
hierbij helpen.”
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A MB IT IE S E N INVESTERINGSFOCUS VAN
H E T L E F IN DE KOM ENDE JAREN
In de periode 2020-2025 is het LEF meer nodig dan
ooit. Zowel binnen de provincie als op nationaal niveau
spelen grote uitdagingen zoals de verduurzaming van
de gebouwde omgeving, een circulair en energieneutraal Chemelot terrein, het overschakelen van aardgas
naar waterstof het reduceren van de stikstofuitstoot en
het verduurzamen van de woningvoorraad. Aan de
hand van het nationale klimaatakkoord, het Limburgse
klimaatakkoord en de aankomende nieuwe Provinciale Energie Strategie van de provincie Limburg
worden plannen uitgewerkt en marktinterventies
ingezet waarmee de uitdagingen worden aangepakt.
De private sector, en specifiek ook het MKB, speelt
een belangrijke rol bij het realiseren van de verduurzamingsdoelen, maar komt vaak niet aan tijdige of volledige financiering om projecten gerealiseerd te krijgen.
Daar bieden fondsen zoals het LEF een belangrijke
oplossing voor.

Al sinds haar oprichting in 2013 groeien de financieringsvragen die LEF maandelijks ontvangt dan
ook in aantal, omvang en kwaliteit. De marktinterventies van lokale en nationale overheden, de
terugtrekkende beweging van banken en de geïntegreerde aanpak met het Limburgse ecosysteem
maken dat het LEF verwacht dat deze trend zich
ook de komende vijf jaar zal voortzetten. Per einde
2019 begeleidt LEF 85 ondernemers die in totaal
ca. €391mln hebben aangevraagd voor het realiseren van projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de provincie Limburg. Hoewel niet al
deze aanvragen tot een financiering zullen leiden,
verwacht het LEF de komende jaren een flinke
groei door te maken en daarmee een substantiële
bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming
van de provincie Limburg.

O V E R DE BEHEERDER
Sinds 2013 beheert Polestar Capital het Limburgs Energie Fonds. Bij Polestar Capital geloven wij dat innovatieve projecten essentieel zijn voor het realiseren van zinvolle maatschappelijke impact maar zien dat
dergelijke projecten helaas vaak niet tot realisatie komen door een tekort aan kapitaal. Daarom is het onze
missie om kansrijke projecten te financieren die andere financiers (banken en private equity):
•
•
•

Niet financieren (innovatief / constructie-fase)
Nog niet financieren (start-ups, scale-ups)
Onvoldoende financieren (te laat of onvolledig)

Sinds de oprichting in 2005 heeft Polestar Capital voor circa €250mln aan financiering verstrekt voor innovatieve projecten die bijdragen aan een inclusieve, duurzame en circulaire economie.

Oprichting
Polestar Capital

Totaal gefinancierd ca.

Aantal jaar dat het
investeringsteam samenwerkt

2005

€250mln

10

Polestar Capital is in het bezit van een vermogensbeheervergunning op grond van de Wet op het financieel
toezicht (Wft) en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche
Bank (DNB).
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+31(0)35 240 01 08
info@limburgsenergiefonds.nl
www.limburgsenergiefonds.nl

+31(0)35 240 01 08
info@polestarcapital.nl
www.polestarcapital.nl

Bezoekadres (uitsluitend op afspraak)
Gouvernement
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Bezoekadres (uitsluitend op afspraak)
Groest 106
1211 EE Hilversum

Dislcaimer
De informatie in dit impact rapport is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waarbij ernaar gestreefd
is correcte en actuele informatie te verstrekken. Door menselijk handelen, en doordat er gebruik is gemaakt
van meerdere bronnen, is het desondanks mogelijk dat de inhoud van dit rapport onvolledig, niet meer
actueel of onjuist is. Er kunnen daarom geen rechten worden aan de inhoud worden ontleend. Indien u
twijfelt aan informatie uit dit rapport, of indien u de onderbouwing van bepaalde informatie wilt ontvangen,
nodigen wij u uit de beheerder te contacteren via bovenvermelde contactgegevens.

