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I M PACT H OOGT EP U N T EN

52%

1170

IN
VAN
DE LIMBURGSE GEMEENTES
INVESTERINGEN GEREALISEERD
50% in 2019

HUISHOUDENS

VAN GAS AF GEHOLPEN

30.000 IN 2031
300 in 2019

19.845 m²

ASBESTSANERING

direct gerealiseerd dankzij financiering van het LEF

3 VOETBALVELDEN
equivalent aan

19.000 m² in 2019

5.802
BANEN

GECREËERD (FTEs)

4.596 in 2019

2.402

FTEs IN DE BOUW

26.167

ZONNEPANELEN
GEPLAATST

14.000 in 2019

16%

1.520.108 ton

VAN DE
JAARLIJKSE LIMBURGSE
MESTPRODUCTIE VERWERKT

AFVALBESPARING

over de levensduur van gefinancierde projecten

1.303.843 ton in 2019

3.355.198 ton
2.766.808 ton in 2019

CO² BESPARING

over de levensduur van gefinancierde projecten
equivalent aan

34

LIMBURGSE MIDDEN- EN KLEIN
BEDRIJVEN GEHOLPEN 30 in 2019
D.M.V. 53 INVESTERINGEN

47 in 2019

906.857 ZONNEPANELEN
of 95 WINDMOLENS

20.353 ton

€ 99 miljoen € 74 miljoen in 2019

over de levensduur van gefinancierde projecten

INCLUSIEF UITGELOKTE INVESTERINGEN
MET EEN INVESTMENT MULTIPLIER VAN 2,53:

STIKSTOFREDUCTIE
20.000 ton in 2019

TOTAAL GEÏNVESTEERD BEDRAG:

€ 251 miljoen

VOORW OORD

Het was een turbulent jaar voor het Limburgs Energie
Fonds (LEF) en haar beheerder Polestar Capital.
Meerdere projecten behaalden mijlpalen waardoor
het jaar goed van start ging. Zo werd in februari de
locatiekeuze van circulair dakpanelenproducent Ceru
definitief. Daarnaast kwam vanaf maart mestverwerker Mestac een aantal keer in het nieuws doordat
steeds meer van haar klanten afstappen van kunstmest en volledig overstappen op het gebruik van de
mineralen die Mestac terugwint uit verwerkte mest.
Ook werden financieringen verstrekt aan SeaCore
Panels en Caravanstalling Kleinen. SeaCore Panels
gebruikt de financiering om een circulaire plaatmaterialenfabriek te realiseren en exploiteren, Caravanstalling Kleinen heeft haar ‘asbestdak’ vervangen en
heeft zonnepanelen geïnstalleerd.
Halverwege maart leidde COVID-19 er toe dat heel
Nederland in lockdown belandde. Direct werd een
inventarisatie gemaakt omtrent de vatbaarheid van
klanten voor risico’s voortkomend uit de pandemie en
lockdown. De meeste klanten bleven gelukkig redelijk gespaard; een aantal projecten werd vertraagd
en met een aantal klanten heeft het LEF moeten
meedenken rondom uitstel van rente- of aflossingen,
herfinancieringsmogelijkheden en andere ondersteuning. Uiteindelijk zijn SOIOS (fabrikant van elektrische- op zonne-energie gedreven treinen) en Nefrex
(een circulaire steenfabriek) gefailleerd. Beide ondernemingen hebben inmiddels een doorstart gemaakt,
waardoor de werkgelegenheid en ecologische impact
voor het grootste deel behouden blijven voor de regio.
In april kwam voor het LEF positief nieuws. De
provincie Limburg, aandeelhouder van het LEF,
kondigde aan het Limburgs Energie Fonds te
willen vergroten van circa €90 miljoen naar ruim
een kwart miljard. Inmiddels is de fondsvergroting gerealiseerd en is de beheeropdracht van
het fonds door Polestar Capital verlengd.
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Januari 2020

Het LEF gaat een samenwerking aan met
InvestNL, om grotere duurzame projecten
gezamenlijk te financieren.

Februari 2020

Het LEF financiert circulair innnovatiebedrijf
SeaCore Panels, dat in Venlo een nieuwe
fabriek zal realiseren om celluloserijke
reststromen te verwerken tot plaatmateriaal
en promotiemateriaal.

Maart 2020

Het LEF financiert de asbestsanering en een dak
met zonnepanelen van Caravanstalling Kleinen in
Born. In totaal moet in Limburg naar schatting nog
9,5 miljoen m² aan asbestdaken worden
gesaneerd. In Born wordt een kleine stap in de
goede richting gezet.

Mei 2020

Het LEF verstrekt een nieuwe financiering voor
de uitbreiding van het warmte- en koude netwerk
van Mijnwater. Hiermee kunnen meer huishoudens op het Mijnwater netwerk worden aangesloten en dus van het gas af worden gehaald.

Juli 2020

Het LEF financiert een zonnepark met 11.880
zonnepanelen langs de A73 in Tegelen.
Hiermee wordt voor ca. 1.300 huishoudens
aan duurzame energie opgewekt.

Ook heeft het LEF in 2020 voor ca. €25 miljoen
nieuwe financieringen verstrekt aan een circulaire
plaatfabriek (SeaCore Panels), een warmte- en koude
netwerk (Mijnwater), een zonnepark (GreenIPP),
en een producent van circulaire rijplaten en pallets
(ERPlastics), die gezamenlijk ca. 53 ton aan CO²
uitstoot zullen vermijden. Een andere belangrijke mijlpaal van het fonds is de verkoop van een deel van
haar belang in Mijnwater aan Enpuls (onderdeel van
netwerkbedrijf Enexis). Met deze nieuwe aandeelhouder aan boord kan Mijnwater haar verdere groeiambities beter verwezenlijken en meer woningen van
warmte- en koude voorzien.
De vooruitzichten voor het LEF zijn onverminderd
positief. Zowel op lokaal- als nationaal niveau zijn
stevige verduurzamingsambities gedefinieerd. MKB
ondernemers hebben een belangrijke sleutel in
handen om deze ambities te realiseren, maar hebben
in toenemende mate moeite om hun projecten gefinancierd te krijgen. We zien bij het LEF het aantal
financieringsaanvragen dan ook stijgen, terwijl tegelijkertijd ook de kwaliteit en omvang per aanvraag
toenemen. Per einde 2020 begeleidde het LEF 61
ondernemers met een totale financieringsvraag van
ca. €880 miljoen. Hoewel niet al deze aanvragen tot
een financiering zullen leiden, kijkt het LEF er naar uit
in 2021 weer een aantal mooie transacties te kunnen
afronden en daarmee een substantiële bijdrage
te kunnen leveren aan de verduurzaming van de
provincie Limburg.
Philip Tan
Managing Director

Augustus 2020

Het LEF verstrekt een lening aan ERPlastics,
waarmee zij een 2e en 3e productielijn kan realiseren voor het verwerken van in totaal 18.500
ton aan vervuilde afvalplastics per jaar, voor de
productie van rijplaten en transportpallets.

Oktober 2020

Reinier van der Vusse start bij Polestar Capital
als business development manager met een
specifieke focus op de circulaire economie.

Oktober 2020

In Gedeputeerde Staten wordt besloten
het LEF stapsgewijs te vergroten van €90mln
naar €270 miljoen fondsomvang en om
Polestar Capital opnieuw aan te
stellen als beheerder.

November 2020

Raoul Le Doux (junior investment manager),
Boudewijn Klein Rouweler (junior investment
manager), en Sanne Houdijk (senior legal
counsel) starten bij Polestar Capital.

November 2020

Het LEF verkoopt de warmtenetinfrastructuur van haar deelneming Mijnwater
aan Enpuls (onderdeel van Enexis groep).
Beide eigenaren (LEF en Enpuls) streven
ernaar de komende 10 jaar €300 miljoen in
Mijnwater te investeren.
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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 financiële ondersteuning aan kansrijke
projecten die verduurzaming binnen de provincie
realiseren, met een focus op duurzame energie

opwekking, energiebesparing, circulaire economie
en asbestsanering. Naast een financiële doelstelling, heeft het LEF een belangrijke maatschappelijke doelstelling: positieve maatschappelijke impact
creëren voor mens en milieu in de provincie Limburg.
Dit impact rapport presenteert de impact resultaten
die in de periode 2013-2020 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)

Verduurzamen van het Limburgse MKB

Aanjagen van de circulaire economie en
verminderen van afval tonnages

Verminderen van het aantal
vierkante meters asbest

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

Omslag naar kringlooplandbouw
met een rijke biodiversiteit

Gebruik van primaire abiotische
grondstoffen in 2030 te halveren

Het verbeteren van de luchtkwaliteit ten
behoeve van de volksgezondheid

Transitie naar een volledig circulaire
economie in 2050

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

2 01 3

2016

2017

2019

2020

Het LEF start met

Gecommitteerd

Fondsvergroting

kapitaal stijgt tot € 27

Gecommitteerd kapitaal
stijgt naar € 60 miljoen.

De provincie Limburg,

€18 miljoen met als

de Europese

naar €115 miljoen

doel het voor en met

miljoen.

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

Investeringsbank

gecommitteerd kapitaal

en Polestar Capital

per 31 december 2020.

Uitbreiding investeringsfocus met circulaire
economie en asbest
reductie.

van het fonds tot het

Totaal 32 investeringen

Totaal 47 investeringen

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

Totaal 22 investeringen
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initiëren besprekingen
over de ontwikkeling
LEF 3.0 en de verdere
groei van het LEF.

Totaal 53 investeringen

H OE W ERKT HET FONDS

Het LEF financiert projecten door middel van het verstrekken van risicokapitaal en, met name, (achtergestelde) leningen. In haar kernbeginsel is het LEF een
revolverend fonds, waarbij de financiële middelen
weer terug het fonds in vloeien om vervolgens nogmaals uitgeleend te kunnen worden aan nieuwe kansrijke projecten. Door het geld revolverend in te zetten,
wordt met dezelfde € die de provincie Limburg en de
Europese Investeringsbank bijdragen, meer duurzame projecten gerealiseerd.

Ten opzichte van eerdere jaren is de rendements
doelstelling van het LEF gewijzigd. In het verleden
had het LEF een beperkte rendementsdoelstelling van een jaarlijks rendement ter grootte van
ten minste de gecorrigeerde kosten die het fonds
maakt. Sinds november 2020 is dit gewijzigd naar
een beoogd rendement tussen de 0,9% - 3,9% in
aanvulling op de gecorrigeerde kosten. Hierdoor is
het LEF in de toekomst in staat nog meer projecten
te financieren en dus meer impact te maken.

LENINGEN
DEELNEMINGEN

Financiële
middelen

Duurzame
ondernemingen

LEF

Positieve impact:
CO² reductie,
werkgelegenheid,
afvalbesparing,
asbestsanering

Realisatie

AFLOSSING,
RENTE EN
WINSTUITKERING

Eén van de focuspunten van het LEF is het uitlokken
van subsidies of investeringen van andere partijen.
Het LEF financiert namelijk vaak innovatieve technologieën en businessmodellen, die zich zonder
de financiering van het LEF niet zouden kunnen
bewijzen, met als gevolg dat ook de maatschappelijke en/of ecologische impact van deze projecten
niet zou zijn gerealiseerd.
Als aanjager van innovatie en verdere investeringen
heeft de portefeuille van het LEF eind 2020 een
directe investeringsmultiplier van 2,53. De provincie

Limburg heeft daarbij een investeringsmultiplier van
4,78 behaald op haar kapitaalinbreng. Oftewel voor
elke € die de provincie Limburg eind 2020 heeft geïnvesteerd is er direct € 3,78 geïnvesteerd door andere
partijen. De daadwerkelijke multiplier ligt vermoedelijk
nog veel hoger, doordat banken en private investeerders op een later moment de opschaling financieren
van ondernemingen die zich hebben kunnen bewijzen
dankzij het LEF. Dankzij de revolverendheid van het
fonds en de succesvolle investeringsstrategie was er
eind 2020 € 251 miljoen geïnvesteerd in het aanjagen
van duurzaamheid in Limburg.

€ 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

2015

2016

2017

2018

2019

202
10
9

202
11
9

Uitgelokte investeringen

Europese Investeringsbank*

Provincie Limburg

Additionele middelen uit financieringsactiviteiten
* De lening van de EIB aan het LEF wordt gegarandeerd door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI),
onderdeel van het investeringsplan voor Europa, het zogenaamde plan-Juncker, van de Europese Commissie.
** Verwachte investeringen op basis van de huidige pipeline en 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 het LEF ervoor dat projecten gerealiseerd worden die zonder de financiering van het
LEF niet of later van de grond zouden komen. De
door het 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

GEBOUWDE
OMGEVING

€99,3 miljoen geïnvesteerd in 34 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 10,3 miljoen
14 investeringen
LEF investering: EUR 35,8 miljoen
4 investeringen
LEF investering: EUR 3,6 miljoen

LANDBOUW,
NATUUR &
LANDSCHAP

9 investeringen
LEF investering: EUR 18,6 miljoen
5 investeringen
LEF investering: EUR 9,4 miljoen

INDUSTRIE &
BEDRIJVEN

14 investeringen
LEF investering: EUR 18,4 miljoen
1 investering
LEF investering: EUR 1,1 miljoen

MOBILITEIT

1 investering
LEF investering: EUR 0,2 miljoen
1 investering
LEF investering: EUR 1,9 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

2020
• ER Plastics
• SeaCore Panels
• EnSource Zon
• Obton GreenIPP 2E

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 16 gemeentes in Limburg.

IMPACT VAN HET LEF

Als duurzaam fonds beoogt het LEF door middel
van haar investeringen bij te dragen aan een positieve maatschappelijke impact. Om dit te waarborgen
beoordeelt het LEF al haar financieringen aan de
hand van een robuuste impact analyse. Deze is
over het algemeen gebaseerd op externe gegevens,
zoals data van emmissiefactoren, of op een Life
Cycle Analysis (LCA) uitgevoerd door een externe
consultant. Hierbij wordt nauwkeurig afgewogen of
een investering past conform het LEF gehanteerde

impactbeleid. Onderdeel van dit impactbeleid zijn
bijvoorbeeld criteria rondom CO² -reductie waar elke
investering aan moet voldoen. Daarbovenop hanteert
het LEF een streng uitsluitingsbeleid, waarmee
bijvoorbeeld projecten die gebruik maken van
bepaalde schadelijke stoffen, zorgen voor slechte
werkomstandigheden of in bepaalde sectoren actief
zijn (zoals wapens en tabak), worden uitgesloten van
financiering.

Het LEF impactbeleid is in lijn met de huidige ontwikkelingen op het gebied van (Europese) wet- en
regelgeving: de beweging ingezet door EU Green
Deal en het Actieplan Duurzame Financiering,

waarop de SFDR en EU Taxonomy gebaseerd zijn.
De volgende pagina’s lichten LEF’s impactbeleid in
relatie tot deze regelgeving verder toe.

B IJD RAGE AAN SDG’S

Het LEF ambieert om aan te sluiten bij internationale impactstandaarden zoals de Sustainable
Development Goals (SDG’s). Voor elke onderneming in de portefeuille van het LEF is geanalyseerd
aan welke 2 SDG’s zij het meeste bijdragen. Deze
bijdragen van projecten aan de SDG’s zijn bepaald
op basis van indicatoren zoals vastgesteld
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door de werkgroep SDG-impactmeting van De
Nederlandsche Bank. Op basis van deze bijdragen
draagt het LEF primair bij aan het realiseren van
6 SDG’s. Mogelijk worden er in volgende rapporten
andere standaarden gebruikt die de gepresenteerde
indeling kunnen beïnvloeden.

S U S TA IN A B L E F IN A N CE DISCLOSE REGULATION ( SFDR)

Vanaf 2021 zal in Europa stapsgewijs de
Sustainable Finance Disclosure Regulation
(SFDR) worden geïmplementeerd. Hiermee wordt
een belangrijke stap gezet naar meer transparantie en standaardisatie rondom het meten en
publiceren van zowel de duurzame doelstellingen
als resultaten van investeringen. Het LEF zal zich,
volgens de SFDR definitie, naar verwachting als
donkergroen fonds gaan positioneren; een fonds
dat duurzame beleggingen als doel heeft.
Aansluitend op de SFDR beschikt het LEF over
het eerdergenoemde impactbeleid, evenals een
beleid rondom risicomanagement waaronder

duurzaamheidsrisico’s, en een beloningsbeleid
waarin onder meer duurzaamheidsrisico’s worden
meegewogen.
Een belangrijk onderdeel van deze verordening is
het publiceren van de zogeheten ‘Principal Adverse
Impact’ (PAI) indicatoren, waarmee aan de hand
van 5 overkoepelende thema’s (broeikasgassen
uitstoot, water, risico op vervuiling, sociale en
werknemers aangelegenheden en biodiversiteit),
wordt gemeten in hoeverre een investering negatieve neveneffecten heeft. Op basis van de huidige
inzichten verwacht het LEF op deze vijf thema’s
zeer beperkte negatieve neveneffecten te hebben.

BROEIKASGASSEN UITSTOOT
Projecten binnen het LEF zijn er op gericht om de netto-uitstoot van broeikasgassen
te verminderen.

WATER
Tijdens de impactanalyse per project wordt ingezoomd op onder andere het waterverbruik, plus eventuele schadelijke stoffen die vrijkomen in het water tijdens het
bedrijfsproces. Hierbij wordt sterk gestuurd op het hergebruik van water.

RISICO OP VERVUILING
Het LEF hanteert een ‘banned list’ rondom het gebruik van schadelijke stoffen. Verder worden
projecten getoetst op het bezit van de juiste vergunningen (e.g. omgevingsvergunning).

SOCIALE EN WERKNEMER AANGELEGENHEDEN
Projecten zullen te allen tijde moeten voldoen aan de ‘UN Global Compact Principles’ en
de toepasselijke wetgeving.

BIODIVERSITEIT
Bij de financieringen wordt rekening gehouden met de locatie van een project. Hierbij is
de wetgeving altijd leidend en zal rekening worden gehouden met de beschermde status
van natuurgebieden.

Ondanks dat de ontwikkeling van SFDR nog altijd in
volle gang is, is het LEF achter de schermen bezig
zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving, om
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zodoende ook in de toekomst toonaangevend te
blijven op weg naar een duurzamere wereld.

E U TA X O N OMY REGULATION ( EU TAXONOM Y)

Naast de SFDR, zal per 1 januari 2022 de EU Taxonomy Regulation (EU Taxonomy) van kracht zijn. Waar
de SFDR zich vooral richt op transparantie rondom
het in acht nemen van duurzaamheidsrisico’s, zorgt
de EU Taxonomy voor een uniform definitiestelsel om
te bepalen of financieringen duurzaam zijn of niet. Om
als duurzame financiering te mogen classificeren,
dient een financiering aan 3 voorwaarden te voldoen:
De financiering moet worden gebruikt voor activiteiten die bijdragen aan het behalen van bepaalde

milieudoelstellingen (substantially contribute), mag
niet leiden tot negatieve bijeffecten (do not significant harm) en dient aan de minimale vereisten met
betrekking tot mensenrechten te voldoen (minimum
safeguards). De bijbehorende criteria voor deze voorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. Het LEF
heeft haar portefeuille daarom doorgelicht op basis
van voorlopige criteria, en zal zich naar verwachting
na implementatie van de EU Taxonomy als duurzaam
fonds mogen classificeren.

EU Taxonomy milieudoelstellingen waar LEF naar verwachting primair aan zal bijdragen
Climate change mitigation

Transition to a circular economy

Polution prevention and control

Climate change adaption

SUBSTANTIALLY CONTRIBUTE
Het LEF richt zich sinds haar oprichting al op het
bijdragen aan de ecologische doelstellingen die in
de EU Taxonomy zijn opgenomen, en financiert al
jaren projecten die bijdragen aan het reduceren van
klimaatverandering, het voorkomen en beheersen
van vervuiling, en de transitie naar een circulaire
economie. Hierdoor dragen naar verwachting
alle financieringen van het LEF bij aan tenminste
één van de zes milieudoelen van de EU Taxonomy, en een groot deel zelfs aan twee doelen.

positief als het voorkomen van negatief) waaraan
deze ondernemers moeten voldoen. Klanten van het
LEF hebben een doorlopende verplichting om aan de
gemaakte afspraken te blijven voldoen. Om aan te
tonen dat ze deze verplichtingen nakomen, rapporteren zij periodiek over hun gerealiseerde impact en
verklaren ze dat ze zich niet bezighouden met activiteiten waar het LEF niet betrokken bij wil zijn.

DO NO SIGNIFICANT HARM
Binnen de EU Taxonomy is het tevens belangrijk
dat financieringen niet bijdragen aan activiteiten die
substantieel schadelijk zijn voor één of meer van de
zes milieudoelstellingen. De verwachting is dat het
portfolio van het LEF op dit moment binnen de normen
valt van deze ‘do no significant harm’ criteria. Dit
komt omdat het LEF zich specifiek richt op duurzame
ondernemers en omdat zij met haar klanten duidelijke afspraken maakt over de impactprestaties (zowel

MINIMUM SOCIAL SAFEGUARDS
Een investering of project mag zich volgens de EU
Taxonomy alleen als duurzaam kwalificeren als het
naast milieudoelstellingen ook voldoet aan de minimale vereisten rondom internationale mensenrechten.
Het LEF monitort projecten hierop door zowel voor
als na het aangaan van een financiering naleving van
deze mensenrechten te controleren. Het LEF houdt
als beheerder actief een vinger aan de pols, bijvoorbeeld door gepland en ongepland productielocaties te
bezoeken en door periodiek personen en bedrijven te
controleren op (negatieve) publiciteit in de media en
sanctielijsten.

Terwijl de EU Taxonomy dit jaar stapsgewijs nader
wordt uitgewerkt bereidt het LEF zich al actief voor
op de implementatie van de regelgeving om vanaf
het eerste moment aan te sluiten en te zorgen dat

zowel de positieve als mogelijke negatieve impact
van de projecten periodiek gemeten kan worden
als input voor investeringsbeslissingen en verbetering van resultaten.
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H O E H E T LE F IN V E S T E E R T IN
D U 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 energiebehoefte 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. In 2020 is het aantal mede dankzij het
LEF gerealiseerde zonnepanelen in Limburg gestegen van 14.000 naar
ruim 26.000.
SDG’s

‘t Roosendaal V.O.F.

TOTAAL 10 ONDERNEMINGEN
4
1
5

TOTALE INVESTERING LEF € 14,5 MILJOEN
€2,9 mln
€1,4 mln
€10,2 mln

TOTAAL 1.946 FTE WERKGELEGENHEID OVER LEVENSDUUR
16
31
1.899

TOTAAL 94.320 TON CO² VOORKOMEN TOT EIND 2020
9.090
1.470
83.760

TOTAAL 606.703 TON CO² REDUCTIE VERWACHT GEDURENDE LEVENSDUUR
46.883
11.024
548.796
GEBOUWDE OMGEVING
VERDUURZAMING MOBILITEIT
LANDBOUW, NATUUR & LANDSCHAP
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CASESTUDY
LEF INVESTERINGEN IN

DUURZAME ENERGIEOPWEKKING

G reen IPP

IMPACT CIJFERS

Zonneparken zijn al een aantal jaar bancair goed
financierbaar, aangezien de kasstromen in belangrijke mate worden gegenereerd door middel
van subsidies en door levering aan het elektriciteitsnet. Sinds de coronapandemie is het echter
lastiger om zonneparken gefinancierd te krijgen.
Ook GreenIPP kreeg hier mee te maken tijdens
het ontwikkelen van een zonnepark in Tegelen.
Dankzij financiering van het LEF kon alsnog een
zonnepark van 11.880 panelen worden gerealiseerd, waarmee voor ca. 1.300 huishoudens aan
groene energie wordt opgewekt.
Het park is zoveel mogelijk landschappelijk
ingepast, waardoor het zonnepark geen afbreuk
doet aan het bestaande landschap. Zo zal er
bijvoorbeeld een kudde schapen rondom en onder
de geplaatste zonnepanelen grazen. Daarnaast
wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor
omwonenden om financieel te participeren in het
park om lokale betrokkenheid te stimuleren.

Frank van Emmerik, GreenIPP:
“Het LEF heeft grote zorgvuldigheid betracht
om op een veilige manier tot een financiering te
komen. De financiering was voor ons noodzakelijk
om risicodragend kapitaal aan te trekken, en het
zonnepark te kunnen realiseren. Het zonnepark is
van betekenis qua omvang, waardoor het LEF met
haar financiering een wezenlijke bijdrage levert aan
de opwekking van duurzame energie in Limburg.”
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11.880

ZONNEPANELEN
GEREALISEERD

48.058 ton

CO ² EQUIVALENT

BESPAARD OVER LEVENSDUUR (20 JAAR)

21

FTE

IN BOUW

SDG

H O E H E T LE F IN V E S T E E R T
I N E N E R G IE 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 bij het verminderen van hun
gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, steenkool en aardolie.
Bijvoorbeeld door het financieren van maatregelen waardoor energie wordt
bespaard. Inmiddels heeft het LEF €38 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 CO² .
Reubenberg
Beheer B.V.

SDG’s

Vereniging van
Eigenaars Torenflat

TOTAAL 10 ONDERNEMINGEN
8
1
1

TOTALE INVESTERING LEF € 38 MILJOEN
€37,5 mln
€0,3 mln
€0,2 mln

TOTAAL 825 FTE WERKGELEGENHEID OVER LEVENSDUUR
613
112
100

TOTAAL 25.284 TON CO² VOORKOMEN TOT EIND 2020
19.494
1.571
4.219

TOTAAL 349.669 TON CO² REDUCTIE VERWACHT GEDURENDE LEVENSDUUR
342.436
2.792
4.441
GEBOUWDE OMGEVING
INDUSTRIE EN BEDRIJVEN
VERDUURZAMING MOBILITEIT
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CASESTUDY
LEF INVESTERINGEN IN

ENERGIEBESPARING

MIJNWATER

IMPACT CIJFERS
50.000 GJ

ALGEMEEN

PER JAAR GELEVERD
AAN WARMTE EN KOUDE

De oude steenkolenmijnen hebben dankzij Mijnwater
een duurzaam tweede leven gekregen. In 1974 zijn
de mijnen gesloten omdat Nederland inzette op een
schoner alternatief, namelijk aardgas. Na een onderzoek van de Gemeente Heerlen uit 2005 werd duidelijk dat de, inmiddels met grondwater volgelopen
mijnen een oplossing konden bieden voor het koelen
en verwarmen van gebouwen. Het op natuurlijke wijze
verwarmde en gekoelde water kan namelijk als bron
dienen voor de verwarming en koeling van verschillende gebouwen. Zo werd de basis gelegd voor een
innovatief en duurzaam lage-temperatuur warmte- en
koudenet.
In de jaren die volgden is Mijnwater verder doorontwikkeld, waarbij de focus is komen te liggen op
energie-uitwisseling. Mijnwater verbindt vraag en
aanbod van warmte en koude, waarbij elke afnemer
tevens producent is van warmte of koude. Immers, het
restproduct van warmte kan koude zijn en vice versa.
Dankzij het energie-uitwisselingsysteem dienen de
oude mijnen inmiddels als buffer en niet meer alleen
als bron. Mijnwater is hierdoor niet meer afhankelijk
van één bron en is in staat verschillende duurzame
bronnen te koppelen (restwarmte, zonne-energie,
windenergie of bijvoorbeeld biomassa). Daarmee
is de techniek niet meer afhankelijk van de aanwezigheid van mijnen en op grote schaal toepasbaar. CE
Delft concludeerde in 2018 dat de techniek geschikt is
voor de verduurzaming van 3,5 – 4,5 mln. woningen,
44% tot 58% van de toenmalige totale woningvoorraad in Nederland.
Inmiddels heeft Mijnwater de techniek verder ontwikkeld
tot een 5e generatie lage temperatuur District Heating
and Cooling (5GDHC) energie-uitwisselingsysteem,
waarmee een hybride smart grid wordt geëxploiteerd dat
bestaat uit bronputten naar de mijnwaterbassins, infrastructuur, distributienetten en warmtepompcentrales. Met
de ontwikkeling van een intelligent besturingssysteem is
het Mijnwater smart grid klaar voor de toekomst.
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311.492 ton

CO ² EQUIVALENT

BESPAARD OVER LEVENSDUUR

549
FTE

JAREN WERKGELEGENHEID

437 IN BOUW

SDG’s

Copyright Bouwfotografe Chantal van den Berg

CASESTUDY
LEF INVESTERINGEN IN

ENERGIEBESPARING

MIJNWATER
ONTWIKKELINGEN
In 2020 zijn belangrijke stappen gezet in de professionalisering en herinrichting van de interne organisatie, met aandacht voor kennisborging, versteviging
van de governance en uitbreiding van het team.
Daarnaast is veel aandacht besteed aan de langetermijnstrategie en de plek van Mijnwater binnen de
energietransitie, in een complexe en snel veranderende warmtemarkt. Mijnwater is tegelijkertijd bezig
met een eigen transitie: van start-up naar scale-up.
Begin 2020 is Roeland Koster aangesteld als COO
en werd het directieteam verder uitgebreid met een
derde bestuurder.
Per december 2020 is Mijnwater gesplitst in twee
entiteiten waarbij Mijnwater Infra B.V. (waarin
de warmtenet-infrastructuur is ondergebracht) is
verkocht aan Enpuls, onderdeel van netwerkbedrijf
Enexis Groep. Het LEF is via Mijnwater Energy B.V.
eigenaar gebleven van de bronputten, energiecentrales, een deel van de sectornetten en de contracten

Angelique Palmen, CEO:
“Het LEF en de provincie Limburg hebben een
belangrijke rol gespeeld in het acquireren en
committeren van de nieuwe aandeelhouder Enpuls.
Dankzij deze transactie heeft de structurering
en professionalisering van de onderneming een
vogelvlucht genomen om Mijnwater klaar te maken
voor opschaling.”
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met afnemers. De twee entiteiten hebben een
gezamenlijk dagelijks bestuur en werken integraal
samen aan de verdere uitrol van het netwerk. Met
de komst van Enpuls als stevige strategische partner
is Mijnwater goed toegerust om verdere opschaling
succesvol vorm te geven.

FOCUS MIJNWATER
In de transitie naar scale-up zal de focus initieel
komen te liggen op de verdichting van het netwerk,
waarna in de regio Parkstad verder kan worden
opgeschaald. Door middel van haar innovatieve
techniek levert Mijnwater zo een belangrijke bijdrage
aan de verduurzaming van bebouwde omgeving in
de regio Parkstad en is zij een belangrijke speler in
de Parkstad-Limburg Energietransitie. Het doel van
Mijnwater is in 2030 circa 30.000 woningequivalenten te hebben aangesloten. Deze woningequivalenten leiden naar verwachting tot een jaarlijkse CO²
besparing van circa 37.200 ton.

H O E H E T LE F IN V E S T E E R T
I N 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 kansen biedt voor Limburgse ondernemingen die
op deze zogenaamde circulaire economie transitie weten in te spelen.
Het 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 kringloop‑
landbouw. Hiermee worden Limburgse waardenketens versterkt, (internationale) groeimogelijkheden voor vooruitstrevende Limburgse ondernemingen
gecreëerd en banen gerealiseerd. Het LEF heeft tot nu toe voor bijna € 47 miljoen
geïnvesteerd in 14 projecten die bijdragen aan de circulaire economie.
SDG’s

TOTAAL 14 ONDERNEMINGEN
2
8
4

TOTALE INVESTERING LEF € 46,8 MILJOEN
€6,3 mln
€31,1 mln
€9,2 mln

TOTAAL 3.031 FTE WERKGELEGENHEID OVER LEVENSDUUR
353
2.591
87

TOTAAL 843.532 TON CO² VOORKOMEN TOT EIND 2020
7.461
655.072
180.999

TOTAAL 2.398.826 TON CO² REDUCTIE VERWACHT GEDURENDE LEVENSDUUR
67.153
1.979.555
352.118
GEBOUWDE OMGEVING
INDUSTRIE EN BEDRIJVEN
LANDBOUW, NATUUR & LANDSCHAP
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CASESTUDIES
LEF INVESTERINGEN IN DE

CIRCULAIRE ECONOMIE

ERP lastics

IMPACT CIJFERS

Met behulp van de financiering van het LEF heeft
ERPlastics kunnen investeren in een grotere productiefaciliteit in Weert met 3 extra productielijnen.
Hiermee is de verwerkingscapaciteit gestegen van
5.000 ton gerecycled plastic per jaar naar 24.000
ton per jaar. Daarnaast zorgt de uitbreiding voor 60
à 70 nieuwe arbeidsplaatsen in Midden-Limburg.
ERPlastics maakt het door middel van haar gepatenteerde productieproces mogelijk om van gemengd plastic afval (bijvoorbeeld afkomstig van
plastic huisvuilinzameling) kant en klare eindproducten te maken, zoals rijplaten en transportpallets.
Hierbij wordt plastic afval gebruikt dat voorheen
door andere recyclefabrikanten niet als grondstof
kon worden gebruikt en daarmee verdween in de
verbrandingsoven. Dit zorgt naast een aanzienlijk
reductie in CO²-uitstoot, ook voor een afname in
de uitstoot van schadelijke stoffen. Bovendien vervangen de gerecyclede eindproducten houten producten, zoals transportpallets, wat bijdraagt aan de
strijd tegen ontbossing.

Alex Schoep, Director finance and business
development ERPlastics:
“Door de financiering van het LEF konden we
van een kleine fabriek in Sittard verhuizen naar
een grote productiefaciliteit in Weert. Daarnaast
heeft, dankzij de leadfinanciering van het LEF, de
Rabobank besloten een deel van de benodigde
financiering voor haar rekening te nemen. Zonder
de financiering van het LEF zou dit alles niet
mogelijk zijn geweest.”
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24.000 ton

GERECYCLED PLASTIC
PER JAAR

452.656 ton

CO ² EQUIVALENT

BESPAARD OVER LEVENSDUUR (10 JAAR)

680
FTE

IN EXPLOITATIE

61 IN BOUW

SDG’s
SDG

O V E R DE BEHEERDER

Sinds 2013 wordt het Limburgs Energie Fonds
beheerd door Polestar Capital. Wij zijn een gespecialiseerde vermogensbeheerder die zich
richt op het financieren van impactvolle ondernemers en projecten, die door andere partijen
(nog) niet- of niet volledig worden gefinancierd.
Zonder onze financiering zouden deze projecten
veelal niet gerealiseerd kunnen worden, met
als gevolg dat ook de maatschappelijke en/of
ecologische impact van deze projecten niet zou
worden gerealiseerd. In veel gevallen leidt onze financiering ertoe dat een innovatieve technologie of
een innovatief bedrijfsmodel zich aan de markt kan
bewijzen, waarna banken, private equity en andere
financiers kunnen instappen voor het financieren
van verdere opschaling en grootschaligere maatschappelijke impact. Daarmee gidst Polestar

Capital andere financiers richting duurzame ondernemingen, wat de reden is dat wij “Polestar Capital”
heten.
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) past goed bij de
missie van Polestar Capital. Ook het LEF is specifiek
bedoeld voor het financieren van kansrijke projecten
die niet- of niet volledig door de markt worden gefinancierd maar een financieel rendement en
concrete verduurzaming opleveren. Wij zijn er dan
ook trots op dat wij het LEF mogen beheren.
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).

Oprichting
Polestar Capital

Totaal gefinancierd ca.

Aantal jaar dat het
investeringsteam samenwerkt

2005

€275 miljoen

11

Dit rapport is opgesteld in samenwerking
met Sinzer – Grant Thornton
Sinzer, onderdeel van de adviestak van Grant Thornton, is een adviesbureau gericht op het meten,
rapporteren en verbeteren van maatschappelijke impact. Sinds oprichting in 2008 ondersteunt Sinzer
investeerders, bedrijven, nonprofits en overheden om hun impact op mensen en milieu te definiëren,
meten, rapporteren en verbeteren.
Sinzer biedt full-service impact diensten: van het ontwikkelen van impactgerichte strategieën, tot volledige impact studies en data-oplossingen, tot rapportage en advies gericht op verantwoording en verbetering. Advies op maat, in aansluiting bij internationale standaarden en frameworks (van SDG en GRI tot
ESG en SFDR), en op basis van stevige sectorkennis – van gezondheidszorg tot circulariteit.
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+31(0)35 240 01 08
info@limburgsenergiefonds.nl
www.limburgsenergiefonds.nl

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

