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I M PACT H OOGT EP U N T EN

52%

IN
VAN
DE LIMBURGSE GEMEENTES
INVESTERINGEN GEREALISEERD
in 16 van de 31 gemeentes

1.443

WONINGEQUIVALENTEN
(WEQ) VAN GAS GEHOLPEN1
1.170 in 2020

19.845 m²

ASBESTSANERING

direct gerealiseerd dankzij financiering van het LEF

3 VOETBALVELDEN
equivalent aan

4.528
BANEN

GECREËERD (FTE)2,3

5.802 in 2020

1.232

FTE IN DE BOUW

2.402 in 2020

26.167

ZONNEPANELEN
GEPLAATST

18%

VAN DE
JAARLIJKSE LIMBURGSE
MESTPRODUCTIE VERWERKT
16% in 2020

3.571.518 ton
AFVALBESPARING

over de levensduur van gefinancierde projecten

1.520.108 ton in 2020

4.044.571 ton
3.355.198 ton in 2020

CO² BESPARING

over de levensduur van gefinancierde projecten
equivalent aan

113 WINDMOLENS en
1,075,392 ZONNEPANELEN

20.353 ton

STIKSTOFREDUCTIE

over de levensduur van gefinancierde projecten

37

LIMBURGSE MIDDEN- EN KLEIN
BEDRIJVEN GEHOLPEN 34 in 2020
D.M.V. 62 INVESTERINGEN 53 in 2020

28

LIMBURGS INVESTERINGEN
ZIJN SUCCESVOL AFGELOST /
GEHERFINANCIERD CA. 29%

€ 156 miljoen

€ 99 miljoen in 2020

TOTAAL GEÏNVESTEERD BEDRAG:
INCLUSIEF UITGELOKTE INVESTERINGEN
MET EEN INVESTMENT MULTIPLIER VAN 2,21:

€ 345 miljoen

€ 251 miljoen in 2020

1. Er wordt verondersteld dat één WEQ gelijk is aan 23,4 GJ.
2. Het totaal gecreëerde FTE per eind 2021 is lager dan vermeld in het LEF Impactrapport 2020, vanwege de afschrijving van een aantal niet gerealiseerde
projecten. Een verdere toelichting rondom de methodiek van LEF inzake het meten van impact wordt in het onderdeel Impact van het LEF toegelicht (pagina 9).
3. De FTE in de bouwfase is een inschatting op basis van de projectomvang uitgedrukt in FTE-jaren.

VOORW OORD
HET NUT EN DE NOODZAAK OM LIMBURG VERSNELD TE VERDUURZAMEN
De zomer van 2021 gaat de Limburgse boeken in
met regenval en overstromingen van een historische
omvang, na enkele jaren van extreme droogte.
Klimaatverandering en de bijbehorende extreme
weerspatronen waren niet eerder zo dichtbij en
voelbaar.
Naast extreem weer werden de effecten van een
jaar met COVID-19 maatregelen duidelijk. Lokale
productieketens bleken ontzettend internationaal en
de toevoer van producten en grondstoffen werden
beperkt door de pandemie. Energieprijzen stegen,
evenals de prijzen en levertijden voor (bouw)
materialen en grondstoffen. Dit heeft een negatief
effect op de Limburgse economie die hier afhankelijk
van is.
Een andere ontwikkeling is de daling in financiering
van innovatieve projecten door banken, wat leidt tot
een grotere vraag naar alternatieve manieren van
financiering.

Dit alles onderstreept het nut en de noodzaak om de
Limburgse economie versneld te verduurzamen, en
hiermee minder afhankelijk te maken van fossiele
energie, en meer te sturen naar een circulaire economie
waar grondstoffen worden bespaard en lokaal worden
hergebruikt. Het biedt tegelijkertijd een mogelijkheid om
het Limburgse bedrijfsleven goed te positioneren in deze
transitie om er sterker uit te komen.
In 2020 is besloten om het Limburgs Energie Fonds
(LEF) te vergroten en in 2021 is ook het commitment
van de Europese Investeringsbank (EIB) uitgebreid;
hiermee groeit het LEF naar een omvang van
€ 170 mln. Dit gaf het LEF meer slagkracht om meer
en grotere projecten te financieren in, voor en door
Limburg. Afgelopen jaar heeft LEF een record aan
uitzettingen en projecten gerealiseerd voor meer dan
€ 56 mln. Wij zijn trots op het resultaat en het feit
dat we de Limburgse economie aanzienlijk hebben
verduurzaamd, met een forse reductie in CO² en het
verminderen van een aanzienlijke hoeveelheid afval
tot gevolg.

2021 EEN RECORDJAAR AAN IMPACT VIA LEF
Het LEF geeft voornamelijk leningen uit aan bedrijven
en projecten die Limburg verder verduurzamen.
Dit doen we door te kijken of het project of bedrijf
een financieel rendement haalt en op een innovatieve manier energie bespaart, duurzame energie
opwekt, afval reduceert of grondstoffen vervangt met
ge-recyclede of biobased grondstoffen. Ook in 2021
zijn veel aanvragen binnengekomen en dankzij de
eerder genoemde fondsvergroting is het mogelijk
gebleken om verschillende en ook een aantal grotere
projecten te realiseren.
In de eerste helft van 2021 werden direct een aantal
grote financieringen verstrekt. Het jaar begon met
de financiering van de doorstart van DCI - een
circulaire baksteen fabriek. Daarna met BTC de Peel,
een hoogwaardige verwerker van meststoffen naar
mineralen, waarmee kunstmest wordt vervangen.
In maart werd aan een bestaande klant van het
LEF, de chemische recycler Fuenix Ecogy in Weert,
een aanvullende lening verstrekt om een tweede
en grotere lijn mogelijk te maken. In april werd een
zeer substantiële financiering verstrekt aan Organic
Nutrition Centre, die op basis van groene energie een
organische mestkorrel gaat produceren ter vervan-
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ging van kunstmest. De laatste twee projecten die
zijn afgerond in 2021 zijn een nieuwe productielocatie van het Limburgse bedrijf N+P in Farmsum en
een nieuwe fabriekshal voor Stiphout Plastics. Het
effect van de gestegen energieprijzen en COVID-19 op
de LEF portefeuille is relatief beperkt.
We zijn trots op de impact die we hebben gecreëerd
met het LEF, maar dit alles is alleen mogelijk dankzij de
innovatieve plannen en projecten die zijn ontwikkeld door
Limburgse MKB ondernemers. Zonder die ondernemerskracht en het Limburgse ecosysteem hadden wij niet
onze impactbijdrage kunnen leveren voor de Provincie.
Door de afgelopen roerige tijden, de verder oplopende energieprijzen en de grote opgave
die nog voor ons ligt in de transitie naar
een duurzamere economie, zien we
een aanhoudende behoefte aan duurzame projecten. In 2022 zetten wij
ons daarom wederom graag vol in om
hieraan bij te dragen.

Philip Tan
Directeur impact en strategie
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INTRODUCTIE

Een energie-neutrale en klimaatbestendige leefwereld met behoud van welvaart en welzijn; dat is wat
de Provincie Limburg nastreeft voor haar inwoners
in en rondom Limburg. Om dit doel te realiseren,
heeft de Provincie in 2013 het Limburgs Energie
Fonds (LEF) B.V. opgericht. Het fonds biedt financiële ondersteuning aan kansrijke projecten die
verduurzaming binnen of voor de Provincie Limburg
realiseren met een focus op duurzame energieop-

wekking, energiebesparing, circulaire economie en
asbestsanering. Naast een financiële doelstelling,
heeft het LEF ook een belangrijke maatschappelijke doelstelling, namelijk een positieve maatschappelijke impact creëren voor mens en milieu in de
Provincie Limburg.
Dit impactrapport presenteert de impactresultaten
die in de periode 2013-2021 zijn gerealiseerd.

O V E R H E T L IM BURGS ENERGIE FONDS
PRIMAIRE DOELEN VAN HET FONDS
Kosteneffectief broeikasgassen
verminderen, zoals koolstofdioxide (CO²),
methaan (CH4) en stikstofoxide (N²O)

Het aantal vierkante meters asbest
verminderen

De circulaire economie aanjagen en afval
tonnages verminderen

BIJDRAGE AAN DOELEN OP NATIONALE EN INTERNATIONALE SCHAAL
In 2030 49% minder broeikasgassen
uitstoten ten opzichte van 1990

Omslag naar kringlooplandbouw
met een rijke biodiversiteit

Het gebruik van primaire abiotische
grondstoffen in 2030 halveren

Het verbeteren van de luchtkwaliteit ten
behoeve van de volksgezondheid

Transitie naar een volledig circulaire
economie in 2050

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

2 01 3

2016

2017

2020

2021

Met een fondsgrootte

Gecommitteerd

Met o.a. een

kapitaal stijgt tot € 27

naar € 115 mln.

additionele

LEF met als doel de

mln.

Gecommitteerd kapitaal
stijgt naar € 60 mln. met
o.a. een senior lening
van de Europese Investeringsbank groeit het
fonds naar € 90 mln.

Fondsvergroting

van € 18 mln. start het

gecommitteerd kapitaal

investering van de

per 31 december 2020.

Provincie Limburg

ontwikkeling en toepassing van duurzame
energie en energiebe-

Investeringsbank groeit

Uitbreiding investeringsfocus met circulaire
economie en asbestreductie.

sparing voor en in de
Provincie Limburg te
versterken.

Investeringen (cumulatief)

en van de Europese

Totaal 22 investeringen
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Totaal 32 investeringen

het LEF verder door
naar € 170 mln.

Totaal 53 investeringen

Totaal 62 investeringen

H OE W ERKT HET FONDS
Het LEF financiert haar innovatieve projecten door
middel van het verstrekken van risicokapitaal en, met
name, (achtergestelde) leningen. Hierbij fungeert
het LEF als een revolverend fonds, waarbij de financiële middelen (o.a. rente- en aflossingen) weer
terugvloeien naar het fonds, zodat deze wederom
in nieuwe kansrijke projecten kunnen worden geïnvesteerd. Door de middelen revolverend in te zetten,
wordt met dezelfde € die de Provincie Limburg en de
Europese Investeringsbank investeren, meer duur-

zame projecten gerealiseerd. Het is hiermee een
beproefde manier om duurzaam te financieren en
langdurig impact te maken.
De rendementsdoelstelling van het LEF bedraagt
minimaal de gecorrigeerde kosten die het fonds
jaarlijks maakt. Daarbovenop streeft het LEF een
beperkt rendement te maken. Dit stelt het LEF in
staat in de toekomst nog meer projecten te financieren en meer impact te creëren.

LENINGEN
DEELNEMINGEN

Financiële
middelen

Duurzame
ondernemingen

LEF

Positieve impact:
CO² reductie,
werkgelegenheid,
afvalbesparing,
asbestsanering

Realisatie

AFLOSSING,
RENTE EN
WINSTUITKERING

Het LEF financiert vaak innovatieve technologieën en
businessmodellen. De financiering van het LEF draagt
eraan bij dat andere financiers kunnen instappen en/
of subsidies worden toegekend. Daarmee lokt het
LEF extra investeringen voor de provincie Limburg
uit. Zonder het LEF zou de maatschappelijke en/of
ecologische impact van deze projecten mogelijk niet
zijn gerealiseerd.
Als aanjager van innovatie en verdere investeringen
heeft de portefeuille van het LEF eind 2021 een directe
investeringsmultiplier van 2,21. Daarmee heeft elke
€ die is geïnvesteerd door het LEF (d.w.z. inclusief
EIB-gelden), geresulteerd in € 1,21 aan uitgelokte
financiering. De Provincie Limburg heeft daarbij een

investeringsmultiplier van 5,75 behaald op haar
directe kapitaalinbreng. Oftewel, voor elke € die de
Provincie Limburg (d.w.z. exclusief EIB-gelden) eind
2021 initieel heeft geïnvesteerd is er direct € 4,75
geïnvesteerd door andere partijen en/of is dezelfde
€ van de Provincie Limburg meerdere keren uitgezet.
De uiteindelijke multiplier ligt vermoedelijk nog een
stuk hoger, doordat banken en private investeerders
vaak verdere opschaling van ondernemingen financieren die zich hebben kunnen bewijzen dankzij het
LEF. Mede door de revolverendheid van het fonds
en de succesvolle investeringsstrategie is er eind
2021 in totaal ca. € 345 mln., waarvan ca. € 156 mln.
door financieringen van het LEF, geïnvesteerd in het
aanjagen van duurzaamheid in Limburg.

€ 350.000.000
€ 300.000.000
€ 250.000.000
€ 200.000.000
€ 150.000.000
€ 100.000.000
€ 50.000.000
2013

2014

2015

2016

2017
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202
10
9
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9

Uitgelokte investeringen

Europese Investeringsbank*

Provincie Limburg

Revolverende 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.
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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. Inmiddels heeft het LEF met 62 investeringen, verdeeld
over 37 verschillende ondernemingen, € 156 mln.
geïnvesteerd op het gebied van energiebesparing,
duurzame energieopwekking, asbestsanering en de

GEBOUWDE
OMGEVING

circulaire economie. De gefinancierde activiteiten
dragen bij aan het verduurzamen van de leefomgeving voor de inwoners in en rondom Limburg,
zoals het verduurzamen van: de gebouwde omgeving; landbouw, natuur en landschap; industrie- en
bedrijven, en mobiliteit. Ondanks dat een investering impact kan hebben op verschillende thema’s, is
het uitgangspunt dat iedere investering slechtst één
primaire impact heeft.

6 investeringen
LEF investering: EUR 14,6 miljoen
14 investeringen
LEF investering: EUR 37,5 miljoen
4 investeringen
LEF investering: EUR 2,9 miljoen

INDUSTRIE &
BEDRIJVEN

18 investeringen
LEF investering: EUR 56,0 miljoen
1 investering
LEF investering: EUR 0,3 miljoen

VERDUURZAMING
MOBILITEIT

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

LANDBOUW,
NATUUR &
LANDSCHAP

12 investeringen
LEF investering: EUR 32,8 miljoen
5 investeringen
LEF investering: EUR 10,2 miljoen

CIRCULAIRE ECONOMIE
ENERGIEBESPARING
DUURZAME
ENERGIEOPWEKKING

7 | LEF Impactrapport 2013-2021

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

Het LEF kent een goede spreiding van investeringen over de provincie
Limburg. Inmiddels heeft het LEF financieringen verstrekt verdeeld over 16
gemeenten in Limburg, waarmee er Limburg-breed impact is gerealiseerd.

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

2021
• Organic Nutrition Centre
• BTC de Peel
• Stiphout Plastics
• Subcoal Production FRM
• Dutch Circular Initiatives
• Fuenix Ecogy I
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CIRCULAIRE ECONOMIE
ENERGIEBESPARING
DUURZAME
ENERGIEOPWEKKING

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 aan de hand van een robuuste
impact analyse al haar financieringen voorafgaand
aan het verstrekken van een lening. Deze is doorgaans gebaseerd op externe gegevens, zoals data
van algemeen geaccepteerde emissiefactoren, of
op basis van een Life Cycle Analysis (LCA) uitgevoerd door een externe specialist. Hierbij wordt

nauwkeurig afgewogen of een investering past in
het door LEF gehanteerde impactbeleid. Onderdeel
van dit impactbeleid zijn onder meer criteria rondom
CO²- en afvalreductie. Daarbovenop hanteert het
LEF een streng uitsluitingsbeleid, waarmee bijvoorbeeld projecten die gebruik maken van bepaalde
schadelijke stoffen, slechte werkomstandigheden kennen of in bepaalde sectoren actief zijn
(zoals wapens en tabak), worden uitgesloten van
financiering.

Het LEF volgt en handelt in lijn met de huidige
ontwikkelingen op het gebied van (Europese)
impact wet- en regelgeving, waaronder de standaarden van de Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR) en de EU-Taxonomy. Daarnaast
inventariseert het LEF ook aan welke Sustainable

Development Goals (SDG’s) van de UN projecten
bijdragen. Daarnaast hanteert het LEF sinds de
oprichting in 2013 eenzelfde methodiek voor het
meten van impact. Deze methodiek lichten we op
de volgende pagina’s kort toe.

ME T E N VAN DE IM PACT
Vooraf wordt aan de hand van bijvoorbeeld een
LCA, de verwachtte impact over de volledige
projectlevensduur (ex-ante) bepaald op basis van
het businessmodel. Deze impact wordt vervolgens
volledig toegekend aan het LEF en gerapporteerd
vanaf het moment van aangaan van de financiering.
Dus als de installaties van een project een verwachte
economische levensduur hebben van 10 jaar, dan
wordt de volledige op basis van het businessmodel
verwachte impact over deze 10 jaar gerapporteerd

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 5

Jaar 10
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door het LEF. Het project zou immers zonder de LEF
financiering waarschijnlijk niet worden gerealiseerd,
maar kan dankzij het LEF tóch van start. Er wordt
achteraf niet gecorrigeerd voor eventueel meer of
minder gerealiseerde impact. Mocht een project
definitief niet meer worden verwezenlijkt (dus bijvoorbeeld ook niet meer worden doorgestart), dan wordt
de impact op het project afgeschreven. Met de komst
van de SFDR wordt vanaf 2023 een andere wijze van
meten en rapporteren voorgeschreven.

De investeringen van het LEF maken het mede
mogelijk dat bedrijven kunnen groeien. Door de financiering van het LEF verwacht een project 10 FTE per
jaar aan te kunnen nemen, wat bij een verwachte
projectlevensduur van 10 jaar optelt tot 100 FTE.
Deze 100 FTE zijn toe te kennen aan het LEF door
de financieringen.

S U S TA IN A B L E F IN A N CE DISCLOSE REGULATION ( SFDR)
Vanaf 10 maart 2021 heeft de Europese Sustainable
Finance Disclosure Regulation (SFDR) officieel haar
intrede gedaan. Met de SFDR wordt een belangrijke
stap gezet naar meer transparantie en standaardisatie rondom het meten en publiceren van zowel de
duurzame doelstellingen als resultaten van investeringen. Dit helpt investeerders om inzicht te krijgen
in de duurzaamheid van fondsen.
Vermogensbeheerders zoals Polestar Capital en
financiële producten (o.a. fondsen) zoals het LEF,
moeten via verschillende kanalen (bijv. website,
fondsdocumentatie, impactrapport) informatie delen
over de duurzaamheid van investeringen. Om onderscheid te maken tussen wat wel en niet duurzaam

is, verplicht SFDR financiële marktpartijen om hun
producten te classificeren in één van de drie categorieën: artikel 6 (grijs), artikel 8 (lichtgroen) en artikel
9 (donkergroen). Producten mogen worden geclassificeerd als donkergroen wanneer zij duurzame
beleggingen tot doel hebben. Dit sluit direct aan bij
de primaire, maatschappelijke doelstelling van het
LEF: positieve maatschappelijke impact creëren
voor mens en milieu in de Provincie Limburg. Voor
een duurzaam product als het LEF, waar impact in
het DNA zit en overal in het investeringsbeleid terugkomt, biedt de SFDR een uitstekende kans om zich
te profileren als artikel 9 product. De SFDR is nog
in beweging en het LEF blijft deze ontwikkelingen
nauwgezet volgen.

Vereisten op beheerniveau
1 jan
20 23

10 mar
2021

DUURZAAMHEIDSRISICO’S
De rol van duurzaamheidsrisico's
in het beleid toelichten

1 juli
2023

FONDSCLASSIFICATIE
Producten classificeren als grijs,
lichtgroen of donkergroen

In 2021 hebben het LEF en de beheerder Polestar
Capital gewerkt aan de voorbereiding op en de
implementatie van de SFDR. Een belangrijk onderdeel van de SFDR wordt het rapporteren van de
zogenaamde ‘Principal Adverse Impact’ (PAI) indicatoren, waarmee aan de hand van 5 overkoepelende
thema’s (broeikasgassen uitstoot, water, risico op
vervuiling, biodiversiteit en sociale en werknemers
aangelegenheden), wordt gemeten in hoeverre een
investering negatieve neveneffecten heeft. Ondanks
dat deze PAI indicatoren pas gemeten hoeven te
worden over de periode 1 juli 2022 t/m 31 december

FONDSRAPPORTAGE
Op productniveau rapporteren
over negatieve bijeffecten van
investeringen

2022 en gerapporteerd per 1 juli 2023, heeft het
LEF zich hier al op voorbereid. Zo is het datasysteem al ingericht en is een nieuw ESG-raamwerk
opgesteld. Voor LEF projecten betekent dit dat het
LEF ze op meer impacteisen gaat toetsen, zowel bij
de start van de financiering als gedurende de looptijd. Hierover zal jaarlijks op fondsniveau worden
gerapporteerd. Onderdeel hiervan is dat het LEF
ook bijhoudt of projecten negatieve impact hebben
conform de PAI indicatoren. Het LEF zal enkel voor
financieringen uitgegeven vanaf 1 juli 2022 rapporteren conform de PAI indicatoren.

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 (bijv. 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.
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E U TA X O N OMY M ILIEUDOELSTELLINGEN
Vanaf 1 januari 2022 zal het eerste gedeelte van de
Europese Taxonomie-verordening (EU Taxonomy)
in werking treden. Deze verordening bevat een lijst
aan duurzame economische activiteiten, welke
bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen
van Parijs en in lijn zijn met de Europese Green
Deal: klimaatneutraal zijn in 2050. De EU Taxonomy zorgt voor een uniform definitiestelsel om te
bepalen of financieringen duurzaam zijn, waarmee
zogenaamde ‘greenwashing’ moet worden tegengegaan. Daarnaast is het bedoeld om kapitaalstromen te leiden naar een duurzamere economie,

en transparantie en duurzaamheid tot een vast
onderdeel van risicomanagement te maken en
langetermijndenken te stimuleren.
De EU Taxonomy bevat in totaal zes milieudoelstellingen, naar verwachting dragen de financieringen van LEF bij aan ten minste één van deze
zes milieudoelstellingen.
Criteria voor deze doelstellingen zijn ten dele nog
in ontwikkeling.

EU Taxonomy milieudoelstellingen
Climate change mitigation

Transition to a circular economy

Climate change adaption

Polution prevention and control

sustainable use and protection of water
and marine resources

Protection and restoration of biodiversity
and ecosystems

Om projecten te financieren die volledig voldoen
aan de duurzaamheidscriteria van de EU Taxonomy, moeten de projecten eerst ‘eligible’ zijn.
Een project is eligible als het als 'economic activity'
wordt benoemd in de EU Taxonomy. Vervolgens is
een project 'aligned' als het aan een drietal algemene duurzaamheidsvoorwaarden voldoet:

DO NO SIGNIFICANT HARM
Naast dat de investeringen bijdragen aan de bovengenoemde klimaatdoelen, is het tevens belangrijk dat
de financieringen niet bijdragen aan activiteiten die
substantieel schadelijk zijn voor één of meer van de
zes milieudoelstellingen. Op basis van een voorlopige analyse geldt dit voor de gehele LEF portefeuille.

SUBSTANTIALLY CONTRIBUTE
Projecten moeten naar verwachting minimaal
aan een van de bovenstaande zes milieudoelstellingen bijdragen. Naar verwachting dragen
61 van de 62 LEF investeringen bij aan het
behalen van de doelstellingen Climate change
mitigation, Climate change adaptation of Transition to a circular economy. Het LEF is specifiek
gericht op het beperken van de klimaatverandering door het reduceren van broeikasgassen. Het
enige project dat niet substantieel bijdraagt aan
deze milieudoelstelling, is een asbestsaneringsproject. Dit komt omdat de EU Taxonomy (nog)
geen classificatie kent voor asbestverwijdering.

MINIMUM SOCIAL SAFEGUARDS
Tot slot mag een financiering zich volgens de EU
Taxonomy alleen als duurzaam kwalificeren als
het naast milieudoelstellingen ook voldoet aan de
minimale vereisten rondom internationale mensenrechten. Vanzelfsprekend dienen alle LEF ondernemers zich te houden aan alle van toepassing
zijnde wet- en regelgeving, zo ook op dit vlak. Ook
screent en monitort het LEF zowel vóór als na het
verstrekken van de financiering de projecten actief
op onder meer sanctielijsten en (negatieve) publiciteit. Daarnaast zal het LEF ondernemers vragen jaarlijks te verklaren dat projecten de minimale vereisten
conform internationale mensenrechten, werknormen
rondom minimum salaris en veiligheid volgen.
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S U S TA IN A B L E DEVELOPM ENT GOALS
Het LEF draagt actief bij aan de ondergenoemde
UN Sustainability Development Goals (SDG’s). De
SDG’s zijn 17 ontwikkeldoelen voor 2030 waaraan
overheden en het bedrijfsleven wereldwijd actief

kunnen bijdragen om armoede tegen te gaan, de
natuur te beschermen en vrijheid en veiligheid voor
alle mensen te borgen. De SDG’s waaraan het LEF
actief bijdraagt zijn:

SDG 6: Schoon water en sanitair
Dit omvat alle projecten die actief afvalwater zuiveren, grondstoffen terugwinnen uit het proces en het water bruikbaar maken voor hergebruik.

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
Dit zijn projecten die hernieuwbare energie produceren, zoals
zonneparkprojecten.

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei
Dit betreft de projecten waar werkgelegenheid wordt gecreëerd in
toekomstig-bestendige sectoren, zoals recycling en duurzame energie.

SDG 9: Industrie Innovatie en infrastructuur
De mate waarin LEF succesvol is in het opschalen van innovaties en de
benodigde infrastructuur voor de economie van de toekomst.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
Technieken en projecten die inzetten op het verminderen en hergebruiken
van afvalstrom en fossiele grondstoffen vervangen.

SDG 13: Klimaatactie
Dit bevat het besparen van CO² emissies, wat tevens één van de primaire
doelen is van het fonds.

Specifiek op het punt van CO² uitstoot en reductie
gaat het LEF per 2022 ook rapporteren in overeenstemming met de door de financiële sector omarmde
standaard Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) en het Green House Gas protocol (GHG
protocol), een methodiek die internationaal wordt
toegepast om CO² uitstoot en reductie bij te houden.
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Dit sluit aan bij de SFDR vereisten om per project
scope 1, 2 en 3 te rapporteren. Daarnaast zal LEF
ook de vermeden CO² uitstoot inzichtelijk maken.
PCAF wordt steeds meer toegepast door banken en
andere financiële instellingen om elk jaar te rapporteren over de daadwerkelijke CO² uitstoot en besparing per project voor dat jaar.

IN NOVATIEKRACHT
Het LEF financiert innovatieve Limburgse MKB
ondernemingen. De investering in innovatie
is nodig om ook in de toekomst een gezonde
economie te behouden en duurzame werkgelegenheid te creëren. Limburg heeft met onder
andere Brightlands en kennisinstellingen zoals
Maastricht University, Hoge School Zuyd, diverse
kennishubs, en investeerders zoals het LIOF
en Brightlands Venture Partners, een goede
voedingsbodem om nieuwe technologieën te
ontwikkelen en startups tot een succes te maken.

TRL 6

Totaal 8
investeringen

TRL 7

Totaal 4
investeringen

TRL 8
Totaal 10
investeringen

Om onze innovatiekracht inzichtelijk te krijgen,
maken we gebruik van Technological Readiness
Levels (TRL’s). Met deze TRL’s kunnen projecten
worden geschaald van 0 (het is niet meer dan een
idee) tot TRL 9 (het bedrijf is klaar voor commerciële
ingebruikname en kan blijvend rendabel zijn).
Het LEF financiert alleen in projecten vanaf TRL 6 of
hoger. Voorafgaand aan deze stap draait dan bijvoorbeeld een eerste prototype in een testomgeving of
een batch proces. Het LEF meet bij aanvang van de
financiering welk TRL niveau een project heeft. De
tabel hieronder geeft treffend de mate van innovatie
weer van het portfolio.

8 investeringen
4 investeringen
8 investeringen
1 investering
1 investering

TRL 9

Totaal 40
investeringen

16 investeringen
15 investeringen
9 investeringen

CIRCULAIRE ECONOMIE
ENERGIEBESPARING
DUURZAME
ENERGIEOPWEKKING
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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
Nederland heeft de ambitie om in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen
en metalen te gebruiken. Dit vereist het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in
de verschillende schakels van de productieketen. Deze uitdaging biedt tegelijkertijd kansen 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 kringlooplandbouw. Hiermee worden Limburgse
waardeketen versterkt, (internationale) groeimogelijkheden voor vooruitstrevende Limburgse
ondernemingen gecreëerd en banen gerealiseerd. Het LEF heeft tot nu toe voor ruim € 103 mln.
geïnvesteerd in 17 projecten die bijdragen aan de circulaire economie.
SDG’s

TOTAAL 17 ONDERNEMINGEN
2
10
5

TOTALE INVESTERING LEF € 103,4 MILJOEN
€14,6 mln
€56 mln
€32,8 mln

TOTAAL 3.587 FTE WERKGELEGENHEID OVER LEVENSDUUR
353
2.904
303

TOTAAL 747.365 TON CO² VOORKOMEN TOT EIND 2021
TOTAAL 3.360.199 TON CO² REDUCTIE VERWACHT GEDURENDE LEVENSDUUR
11.938
67.153 - verwacht
528.515
2.800.113 - verwacht
206.912
492.933 - verwacht
GEBOUWDE OMGEVING
INDUSTRIE EN BEDRIJVEN
LANDBOUW, NATUUR & LANDSCHAP
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CASESTUDIES
LEF INVESTERINGEN IN DE

CIRCULAIRE ECONOMIE

STIPHOUT PLASTICS &
TUSTI

IMPACTCIJFERS

(O.B.V. ALLEEN TUSTI)

29.300 ton

CO ² BESPAARD

Mede dankzij het LEF is Stiphout Plastics in staat
haar verwerkingscapaciteit te verdrievoudigen. Met
de financiering van het LEF wordt er onder andere
geïnvesteerd in de verbetering van een bestaande, en de bouw van een nieuwe, fabriekshal met
de juiste logistieke faciliteiten. Daarnaast draagt
de financiering bij aan het realiseren van de verwerkingslijn van zusteronderneming TUSTI, waarmee in de toekomst minimaal 6 duizend ton aan
sterk vervuilde gemixte afvalplastics kan worden
opgewerkt tot schoon maalgoed. Naar verwachting
draagt de financiering bij aan het jaarlijks realiseren van 11 FTE in Limburg.

OVER LEVENSDUUR PROJECT (10 JAAR)

67.200 ton

GERECYCLED AFVALPLASTICS
OVER LEVENSDUUR PROJECT (10 JAAR)

110
FTE

SDG's

Stiphout Plastics en TUSTI maken het met hun patenteerde productieproces mogelijk om van zowel
viezere nagescheiden als gemixte plastics weer
schoon maalgoed te produceren. Dit maal- goed
is een grondstof voor plasticproducten zoals bijvoorbeeld verpakkingen. Dankzij het recyclen van
de plastics wordt voorkomen dat er virgin plas- tic
uit aardolie wordt gebruikt voor het fabriceren van
bijvoorbeeld de verpakkingen. Dit zorgt voor een
aanzienlijke reductie in CO² -emissies.

Eline Stiphout, CEO van Stiphout Plastics en
TUSTI:
“Het LEF is al sinds het begin bij mijn ondernemingen betrokken. Hun vertrouwen in mij helpt mijn
groene ambities te realiseren.”
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OVER DE LEVENSDUUR VAN HET PROJECT

16 FTE IN BOUW

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 het opwekken van duurzame energie, is het slimmer omgaan met
ons energieverbruik een tweede belangrijke pijler in de energietransitie.
Tussen 1990 en 2021 kende Limburg een CO² -reductie van ruim 40%. Het
LEF ondersteunt sinds 2013 organisaties bij het verminderen van hun broeikasgasemissies, en in het bijzonder het gebruik van fossiele brandstoffen,
zoals aardgas, steenkool en aardolie. Bijvoorbeeld door het financieren van
maatregelen waardoor energie wordt bespaard. Inmiddels heeft het LEF ca.
€ 38 mln. geïnvesteerd in 10 bedrijven die zich richten op energiebesparing.
De verwachting is dat in de komende 25 jaar deze investeringen een energiebesparing opleveren van ca. 350.000 ton CO² equivalent.
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 38.689 TON CO² VOORKOMEN TOT EIND 2021
TOTAAL 349.669 TON CO² REDUCTIE VERWACHT GEDURENDE LEVENSDUUR
31.662
342.436 - verwacht
1.920
2.792 - verwacht
5.107
4.441 - verwacht
GEBOUWDE OMGEVING
INDUSTRIE EN BEDRIJVEN
VERDUURZAMING MOBILITEIT
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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 door middel van 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, wat in totaal per eind 2021 resulteerde in ruim
26.000 gerealiseerde zonnepanelen in Limburg dankzij het LEF.

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 116 FTE WERKGELEGENHEID OVER LEVENSDUUR
16
31
69

TOTAAL 72.972 TON CO² VOORKOMEN TOT EIND 2021
TOTAAL 334.703 TON CO² REDUCTIE VERWACHT GEDURENDE LEVENSDUUR
11.605
46.883 - verwacht
2.205
11.024 - verwacht
59.163
276.796 - verwacht
GEBOUWDE OMGEVING
VERDUURZAMING MOBILITEIT
LANDBOUW, NATUUR & LANDSCHAP
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C A S E S T UDY IN DE SPOTLIGHT
LEF INVESTERINGEN IN

DUURZAME ENERGIEOPWEKKING &
CIRCULAIRE ECONOMIE

ORGANIC NUTRITION
CENTRE BV
EEN LIMBURGS FAMILIEBEDRIJF
KOPLOPER IN DE KRINGLOOPLANDBOUW
In en rondom Venray is een sterke en innovatieve
champignonkweek sector actief; Mushroom Valley.
Deze regio kenmerkt zich door samenwerking
tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen op
het gebied van innovatie en continue verduurzaming van de sector. Een van de grotere spelers
is de Sikes Groep in Ysselsteyn. Dit familiebedrijf, gerund door Gerard en Karin Sikes, heeft
duurzaamheid hoog in het vaandel staan.
Champignons groeien op champost; een compost
bestaande uit toplaag van turf en een bodem
van stro en paardenmest. Na de kweek is de
champost een afvalstroom die nu laagwaardig
wordt uitgereden als mest. Sikes Groep heeft met
hun expertise en innovatiekracht al eerder een
oplossing bedacht waardoor de toplaag van turf
gescheiden wordt van de onderlaag, zodat deze
vervolgens hoogwaardig hergebruikt kan worden.

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
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Sikes Groep signaleerde dat jaarlijks ruim 120.000
ton aan gebruikt champost als afvalstroom
verloren ging met een groot mestoverschot tot
gevolg. De Sikes groep zag in dit probleem een
kans en heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld.
Organic Nutrition droogt en werkt de champost
op tot hoogwaardige organische mestkorrels die
kunstmest kunnen vervangen. Hiermee wordt
een afvalstroom weer een grondstof en komt de
kringlooplandbouw en circulaire economie een
stap dichterbij. De drogerij wordt verwarmd door
groene energie uit een biomassacentrale gelegen
naast de drogerij. Deze biomassacentrale wordt
uitsluitend gevoed met resthout afkomstig uit een
omtrek van maximaal 150 km. Dit leidt tot een
volledig lokale keten van grondstoffen productie en
verwerking.

IMPACTCIJFERS
103.000 ton

CO ² BESPAARD

OVER LEVENSDUUR PROJECT (10 JAAR)

1.240.000 ton
AFVAL REDUCTIE

OVER LEVENSDUUR PROJECT (10 JAAR)

FOSSIELE GRONDSTOFFEN VERVANGEN

600.000 ton
KUNSTMEST

CASESTUDY
VERVOLG

ORGANIC NUTRITION
CENTRE BV
ONTWIKKELING EN FINANCIERING
Om het project te realiseren is er meer dan € 33
mln. benodigd. Een zeer substantieel bedrag
om op te halen bij financiers voor een nieuwe
innovatieve installatie zoals deze. Na een aantal
jaren praten met verschillende banken, lukte het
Organic Nutrition Centre onvoldoende om bankfinanciering op te halen. LEF is vervolgens samen
met een consortium van Nationaal Groenfonds en
crowdfunding platform Duurzaam Investeren.nl
ingesprongen. Met een lening van € 20 mln. vanuit
LEF heeft het project en de potentiële impact
alsnog kunnen realiseren. Na het ophalen van de
financiering is Organic Nutrition Centre begonnen
met de bouw. Ondanks de moeilijkheden van
stijgende (energie)prijzen en langere levertijden
door COVID-19 verloopt de bouw voortvarend. De
verwachting is dat de installatie al in mei 2022 in
gebruik wordt genomen. Dit is eerder dan gepland.
Inmiddels is de champostkorrel getest en geleverd
aan potentiële afnemers. De stijgende prijzen voor
kunstmest en andere mestkorrels, vergroten de
interesse in deze nieuwe korrel. De markt is klaar
voor een circulaire mestkorrel als deze.

Gerard Sikes van Sikes Groep over het project:
“Voor ons levert ONC een aantal grote voordelen:
het biedt ons als Sikes Groep, maar ook collegakwekers voor wie wij de afvoer van champost
verzorgen, een geweldig alternatief voor het
kostbare en milieubelastende transport van
reststromen. Tegelijkertijd kunnen we de CO2footprint van onze kwekerij fors verminderen. En
we sluiten de kringloop nu volledig: we telen al
jaren op reststromen en nu wordt onze reststroom
op haar beurt een grondstof! Dankzij de kennis,
kunde en de financiering is dit project van LEF van
de grond gekomen”
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SDG's

O V E R DE BEHEERDER

Sinds de oprichting in 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 inclusief de maatschappelijke en/of ecologische impact
van deze projecten niet 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 de naam
“Polestar Capital” dragen.
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) past goed bij deze
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.

Daarnaast is Polestar Capital sinds 2021 ook de
trotste beheerder van het Nationale Warmtefonds
(NWF). Het NWF biedt, in de strijd tegen klimaatveranderingen en in lijn met de energietransitie,
verantwoorde en betaalbare financieringen voor de
verduurzaming van huizen en gebouwen van eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren en
scholen. Mede dankzij het beheer van het NWF is de
Polestar Capital organisatie per eind 2021 gegroeid
tot ca. 50 werknemers.
Tot slot is Polestar Capital vanaf februari 2022 gestart
als beheerder (en tevens oprichter) van het Polestar
Capital Circular Debt Fund (PCDF). Het PCDF richt
zich op het verstrekken van leningen aan innovatieve
Nederlandse projecten op het gebied van de circulaire economie, waarvoor financiering dringend
nodig is, maar elders moeilijk te verkrijgen is. Het
PCDF, met een huidige fondsgrootte van € 100 mln.,
verwacht in 2022 verder te groeien naar een omvang
van ca. € 250 mln.
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

Aantal medewerkers ca.

2005

€370 miljoen

12

50
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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
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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.

