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€ 45 miljoen euro voor schone energieprojecten
Het college van B&W gaat € 45 miljoen in financieel en duurzaam rendabele
energieprojecten investeren. De gemeente heeft hiervoor het Amsterdams Klimaat &
Energiefonds opgericht. Het fonds opereert op afstand van de gemeente en wordt
beheerd door e3. Donderdag 4 juli ondertekenen de gemeente Amsterdam en e3 de
overeenkomst waarmee het fonds van start gaat.
De gemeente Amsterdam gaat € 45 miljoen investeren in financieel rendabele schone
energie projecten. De gemeente heeft hiervoor het Amsterdams Klimaat & Energiefonds
opgericht. Het fonds opereert op afstand van de gemeente onder beheer van een
professionele fondsbeheerder. Van tevoren is bepaald onder welke voorwaarden de
fondsbeheerder moet werken, in welke projecten het fonds mag investeren en aan welke
eisen het beheer moet voldoen.
Het fonds gaat investeren in projecten die aantoonbaar bijdragen aan energiebesparing,
duurzame energieopwekking en energie-efficiency. De projecten moeten rendabel zijn
zodat het geïnvesteerde geld weer wordt terugverdiend. Een onafhankelijke en
deskundige investeringscommissie toetst alle investeringsbeslissingen en houdt toezicht
op het fonds.
Veel duurzame investeringen zijn te risicovol voor banken omdat er niet genoeg
zekerheden zijn en/of teveel risico’s. Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds fonds kan
deze risico’s wel nemen. Zo kan de gemeente investeringen in duurzaamheid aanjagen en
tegelijkertijd een marktconform rendement aanhouden.
Op afstand
Belangrijke reden voor een fonds op afstand is dat de gemeente onvoldoende is toegerust
om business cases en investeringsvoorstellen op waarde te schatten. Wanneer financieel
rendement moet worden gerealiseerd in een privaat speelveld ligt het dus voor de hand
om deze investeringen te laten beheren door een professionele, externe partij met
specifieke deskundigheid op dit gebied.
Fondsbeheer
Het beheer van het Amsterdams Klimaat en Energiefonds is na een zorgvuldige EUaanbesteding gegund aan de combinatie e3. E3 bestaat uit Privium Fund Management,
ewic, Libertus Energy Finance en INNAX. Deze partijen hebben een brede en lange
ervaring in het selecteren en beheren van duurzame projectinvesteringen en het
investeren in innovatieve ondernemingen.
AIF
Het Amsterdams Klimaat en Energiefonds maakt onderdeel uit van het Amsterdams
Investeringsfonds (AIF). Met het AIF is 70 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in
projecten op het gebied van klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit. De investeringen zijn
gericht op het terugbrengen van CO2-uitstoot, een verlaging van de energierekening van
burgers en bedrijven en een gezonde leefomgeving. De € 70 miljoen is uitsluitend voor
Persberichten van de gemeente Amsterdam zijn ook te vinden onder: http://www.amsterdam.nl/persberichten.
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Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit. De andere pijlers zijn Economie en Innovatie en
Stedelijke Ontwikkeling en Bereikbaarheid.
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