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Doel
Inventariseren van financiële stimulansen door banken en/of door gemeenten van circulaire
bouw- en sloop van stallen en HUB voor materialen/producten uit sloop in kaart gebracht.
De Rabobank onderzoekt de haalbaarheid van één of meerdere kansrijke financieringsopties
van circulaire stallen.
Proces
Concretisering van de activiteiten: businesswaardemodel (act. 2), circulair stalontwerp (act.
4) en HUB (act. 5.) is nodig voor een goede inventarisatie en toetsen van haalbaarheid van
een financieringsoplossing. De Rabobank Circulaire Economie desk heeft voor het
projectteam een presentatie gegeven waarbij meerdere financieringsoplossingen en
financiële stimulansen aan bod zijn gekomen. In meerdere brainstormsessies zijn
verschillende scenario’s besproken van de activiteiten 2, 4 en 5 en daarbij ook de
consequenties voor een financiering. De financieringsoplossingen die voor dit project de
hoogste kans van slagen hebben zullen hierna worden beschreven.
Resultaat
Mogelijke financieringsoplossingen voor circulaire bouw van stallen en/of andere circulaire
en duurzame investeringen:
- Innovatielening: Een achtergestelde lening die bedoeld is om circulaire economie of
duurzame innovatie stimuleert.
- Groenfinanciering: Benodigd is een “groenverklaring” van het RVO. Vervolgens is een
groenfinanciering mogelijk waarbij men een rentekorting kan krijgen tot 0,5 %.
- Lease circulaire materialen: is in ontwikkeling bij Rabobank Nederland (CE Desk).
- Shift invest: Sterk gericht op innovatie en ambitieuze bijdrage leveren op het gebied
van Food & Agri.
- Reguliere bancaire financiering: een bancaire financiering waarbij duurzaamheid een
belangrijk criteria is voor de Rabobank. Op basis daarvan zou een rentekorting
gegeven kunnen worden tot 0,2%.
- Crowd funding: Via één van partners van Rabobank is het mogelijk om een tender
open te zetten waarbij particulieren het (circulaire) project kunnen funden. Dit kan
tevens een bijdrage leveren aan regionale exposure.
Conclusie en advies
Voor een verdere concretisering van een financieringsoplossing en financiële stimulans is
het belangrijk dat er duidelijke investeringen te doen zijn. Concrete financiële oplossingen

zijn dan te onderzoeken. Een concreet experiment helpt om concreter te worden voor wat
betreft wie/wat/hoeveel wordt geïnvesteerd. Een te onderzoeken vraag is dan bijvoorbeeld
of de bank bij een bouw van een 50% circulaire stal concrete mogelijkheden ziet om
financieringsconstructies te bedenken? En welke zijn dat dan?

