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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 18 februari 2015
Ons kenm erk 613.7 12015000667

Behandeld door de heer W. Wesseling (0592) 36 57 83
Onderwerp: Subsidie Zonnepark Drenthe BV

Geachte voorzitter/leden,

Zonnepark Drenthe BV is voornemens om in Tweede Exloërmond een 1,7 ha groot
zonnepark aan te leggen. ln 2013 is, om een zonnepark van deze omvang op deze
locatie te mogen aanleggen, een omgevingsvergunning door de gemeente Borger-

Odoorn verstrekt.

Zonnepark Drenthe BV wil dit park niet alleen benutten voor het opwekken van her-
nieuwbare energie, maar zij wil ook onderzoeken hoe dergelijke parken duurzaam
kunnen worden ingepast in de omgeving en op het bestaande energienetwerk.

Om dat mogelijk te maken, wilZonnepark Drenthe BV onderzoek, in samenwerking
met ECN en de netbeheerder, naar betere afstemming tussen productie en vraag,

beveiliging en monitoringsmogel ijkheden u itvoeren. Daarnaast zal onderzoek gedaan

worden naar de ecologische effecten van grondgebonden zonneparken en worden de
mogelijkheden geëxploreerd voor het toepassen van biocomposiet in de draagcon-
structies.

Om vorenstaande mogelijk te maken, is bovenop de aanlegkosten van € 2.350.000,--

een extra investering van € 595.000,-- nodig. Zonnepark Drenthe BV draagt zelf
€ 345.000,-- bij en verzoekt een bijdrage van € 250.000,-- van de provincie Drenthe.

Het verlenen van de gevraagde subsidie past binnen de geldende regels omtrent
staatssteun (onderzoek, ontwikkeling en innovatie) en het Subsidiereglement Drentse
Green Deals. Het hiervoor genoemde subsidiereglement is onderdeel van het door uw
Staten goedgekeurde Programma Energie. Genoemd reglement gaat uit van een
maximumsteunpercentage van € 500.000,-- per project.
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Echte;, op grond van artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordenfng kun-
nen Gedeputeerde Staten geen besluit nemen over verlening van ineidentele presta-

tiesubsidies van € 150.000,-- en meer dan nadat Provinciale Staten hun wensen en
bedenkingen tezake ter kennis van Gedeputeerde Staten hebben kunnen brengen
(de zogenaamde voorhangproced ure).

Wijverzoeken u daarom dit voorstel in behandeling te nemen. Wijzien uw reactie
graag tegemoet.
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