
Topfonds en Innovatie- en Energiefonds Gelderland

input
Eind 2021 € 47,90 mln. voor 
fonds-in-fondsinvesteringen 
Topfonds en € 109,75 miljoen 
voor het IEG (waarvan € 64 
mln. voor duurzame energie 
en € 45,75 voor innovatie).

activiteiten
 y Topfonds opgericht in 2013 

en IEG in 2014 (voorloper IIG 
in 2012).

 y Oost NL (voorheen PPM 
Oost) voert het fondsma-
nagement van het Topfonds 
en IEG uit.

 y Vanuit het Topfonds worden 
fonds-in-fonds-investerin-
gen verstrekt en vanuit het 
IEG zijn leningen, participa-
ties en garanties mogelijk. 

output
Aanvragen

Sinds de oprichting in 2013 
zijn 1.743 aanvragen gedaan bij 
Topfonds en dochterfondsen. 
Ongeveer 1 op de 10 leidt tot een 
investering. 
    

Verstrekte financiering

Revolverende middelen innovatie
Streefwaarde op prestatie-indica-
tor aantal businesscases innovatie 
nog niet gehaald (oorspronkelijke 
doel 60 in 2019, zijn er 47 in 2021). 
Eind 2021 bij IEG-innovatie geen 
beschikbare middelen meer voor 
nieuwe investeringen. 

Revolverende middelen energie
 yStreefwaarde op prestatie-in-
dicator aantal businesscases 
duurzame energie blijft achter 
(oorspronkelijke doel 45 in 2024, 
zijn er 29 in 2021). Eind 2021 
nog groot bedrag beschikbaar 
voor investeringen.

 yStreefwaarde op prestatie-in-
dicator aantal exits/succesvolle 
aflossingen voor duurzame 
energie blijft achter (oorspron-
kelijke doel 29 exits in 2024, zijn 
er 10 in 2021).

outcome
Fondsdoelen - financieel

Uitgelokt investeringsvolume
 y Streefwaarde op prestatie-indicator uitgelokt investeringsvolume 

voor innovatie (actuele doel € 303 mln, verschillende einddata) ge-
haald sinds 2018. Door andere rekenmethode sinds 2021 (realisatie  
€ 398 mln.) veel minder ruim dan eerder.  

 y Ook voor duurzame energie is de streefwaarde op de prestatie- 
indicator uitgelokt investeringsvolume gehaald (actuele doel € 196 
mln, verschillende einddata en realisatie 2021 € 234 mln).  

Revolverendheid 
 y De provincie streeft 100% revolverendheid na voor het beleidsterrein 

innovatie (periode van 10 jaar). Dat lag eind 2021 op 107%. 

 y Voor het beleidsterrein energie wordt 70% revolverendheid nage-
streefd (na 20 jaar). Dat ligt op 91% eind 2021. 

Fondsdoelen - maatschappelijk

Revolverende middelen innovatie 
 y Doel is maximaal bijdragen aan werkgelegenheid en waardecreatie. 

Het bevorderen van innovatie is (één van de) doel(en) van het IEG, 
tegelijkertijd wordt gesteld dat innovatie geen doel op zich is maar 
een middel om te komen tot economische groei. 

 y Er is een prestatie-indicator voor werkgelegenheid, geen prestatie- 
indicatoren specifiek voor innovatie. 

 y De streefwaarde op de prestatie-indicator aantal arbeidsplaatsen 
voor innovatie is behaald (het actuele doel is 1.124 arbeidsplaatsen, 
verschillende einddata en realisatie 2021 was 1.259 arbeidsplaatsen). 

Revolverende middelen energie 
 y Doel is projecten financieren die rechtstreeks bijdragen aan de reali-

satie van een duurzame energievoorziening Gelderland (de provincie 
omarmt het doel dat Gelderland in 2050 energieneutraal zal zijn, en 
dat op weg daarnaartoe in 2030 een reductie in de CO₂-uitstoot van 
49% zal zijn bereikt). 

 y De streefwaarde op de prestatie-indicator aantal te realiseren 
Terajoule is nog niet behaald (actuele doel 1.920 TJ, verschillende  
einddata en realisatie 2021 1.886 TJ). 

 y De vermeden CO₂-uitstoot voor het IEG-duurzame energie lag eind 
2021 op 193.434 ton. Hier is geen prestatie-indicator met streef-
waarde voor gesteld. 

impact
Indicatief en zonder uitspraak over 
causaliteit. 

Ambities economisch beleid

Zie realisatie op indicatoren op 
het gebied van economische 
ontwikkeling, werkgelegenheid 
en innovatie onder ‘impact’ in de 
beleidstheorie over de MKG.  

Maatschappelijke opgaven

Relevante wijziging in het econo-
mische beleid is dat de provincie 
stelde dit beleid (op accenten) te 
willen verleggen naar ‘de aanpak 
van de maatschappelijke opgaven’. 
De investeringsinstructie/pres-
tatie-indicatoren zijn nog niet 
aangepast n.a.v. deze wijziging.

 y Bijna de helft van de investe-
ringen uit het Topfonds en het 
IEG heeft betrekking op de 
maatschappelijke uitdaging ‘ge-
zondheid en zorg’ en een derde 
van de investeringen uit het IEG 
heeft betrekking op ‘energie en 
CO₂’. 

 y De ambities op het gebied van  
hernieuwbare energie voor 
2020 zijn (ondanks een daling in 
het energieverbruik en een stij-
ging qua aandeel hernieuwbare 
energie) niet behaald. Om de 
ambitie t.a.v. emissie-reductie 
te behalen is ten opzichte van 
de gerealiseerde reductie de 
afgelopen jaren, een versnelling 
nodig. 
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