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Aan:

de heer P.A. Zwiers
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, Tjuni 2018
Ons kenmerk 231 5.31201 8001 081
Behandeld door de heer G. Gjaltema (0592) 36 58 27
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel4l Reglement van orde over
stijging gebruik zonnepanelen door particulieren

Geachte heer Zwiers,
ln uw brief van 20 april 2018 stelde u een aantal vragen over de stijging van het
gebruik van zonnepanelen door particulieren. U geeft in uw brief aan dat er in de
regionale media berichten met betrekking tot zonne-energie zijn verschenen, zo ook
het positieve bericht dat in de gemeente Assen in een jaar tijd het aantal huishoudens
met zonnepanelen bijna is verdubbeld. Uw vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq

1

Kunt u de situatie in Assen vergelijken met andere gemeenten in Drenthe? Zo nee,
waarom niet?

Antwoord

1

Ja, de situatie is redelijk vergelijkbaar. Zie ook de antwoorden 2 en 3.

Vraag2
Het verhaal in Assen lijkt erg succesvol. Kunt u aangeven welke factoren hier leidend
in zijn geweest? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2
Ja. Er zijn diverse factoren van belang, waaronder de inzet van de gemeente.
De volgende factoren zijn onder meer van invloed geweesf op de groei van
het aantal huishoudens met zonnepanelen in onze provincie:
de actieve inzet van de gemeenten
de inzet van de woningcorporaties
de campagneavonden'Zon Zoekt Drent'van het Drents Energieloket

-

2

de Zonnelening Drenthe
de Energiebe spaarlening Dre nthe
de inzet van energiecoöperaties, waaronder Energiecoöperatie Duurzaam
Assen.

Vraao 3
Welke factoren zijn eventueel naar andere gemeenten te kopiëren? Ziet u hier een rol
voor de provincie?
Antwoord 3
De succesfactoren zijn zeker te kopiëren. Over de inzet van de gemeenten
bes/rssen deze uiteraard zelf, zoals de omvang van budget en communicatie
en daarin zijn er verschillen per gemeente. De provincie had en heeft bijde
succesfacforen de volgende rol:
- wij stimuleren het plaatsen van zonnepanelen sinds 2014 en hebben het
Drents Energieloket en de Zonnelening Drenthe mede mogelijk gemaakt;
- in de periode 2015-2016 zijn zonnepanelen geplaatst door agrarische bedrijven met de regeling 'Subsidieregelrng asbesf eraf, zonnepanelen erop
Drenthe'. Sinds 2017 is de Energiebespaarlening Drenthe daaraan toegevoegd. Met de Uitvoeringsregeling verwijdering asbesfdake n Drenthe,
kortweg de'Asbestregeling Drenthe' is plaatsing van zonnepanelen na
verwijdering van het asbesfdak ook mogelijk;
- de Energiebespaarlening Drenthe is voor alle inwoners van Drenthe beschikbaar;
- de campagneavonden'Zon Zoekt Drent'van het Drents Energieloket vinden in alle Drentse gemeenten plaats;
- Wü vervullen een reglsserende en stimulerende rol binnen de 'Expeditie

naar e nerg

utraal wone n in Dre nthe', ee n netwerkorganisatie waarbinpartijen
nen ruim 100
actief zijn, waaronder de 12 Drentse gemeenten.
ie ne

Vraaq 4
Wanneer elektriciteit wordt verbruikt op de plek waar het wordt opgewekt, heeft dit een
beperkte invloed op het elektriciteitsnet. Bent u het eens met de PvdA dat het opwekken van zonne-energie op bedrijfsdaken landelijk prioriteit zou moeten krijgen?
Antwoord 4
Het is wenselijk dat daken van gebouwen zo veel mogelijk voor zonne-energie
worden benut. Wij juichen het toe dat gemeenten dat actief stimuleren en wij
willen als provincie de productie van zonne-energie op daken, maar ook op
daarvoor geschikte gronden bevorderen. ln de 'Ontwerp Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018'hebben we daarvoor beleid geformuleerd.

3

Vraaq 5
Bent u bereid de perverse belastingsystematiek, waarbij grootverbruikers bijna geen
belasting betalen, onder de aandacht te brengen bij het Rijk? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5
Voor de uitwerking van het klimaatakkoord zijn sectortafels ingericht, onder
meer voor industrie en elektriciteit. De belastingsystematiek die u noemt komt
in die tafelgesprekken aan de orde. Overigens gaat het veelal om zware industrie waarvoor op nationaal niveau afspraken gelden, mede in relatie tot inter natio

n al e

concu rre ntie kr acht.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Sfafen van Drenthe,

a.t.

km/coll.

, voorzitter

STATENFRACTIE DRENTHE

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe
Mevr. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen

2e Exloërmond, 20 april 2018
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde betreffende stijging gebruik zonnepanelen
door particulieren.
Geachte voorzitter,
Afgelopen week verschenen er in de regionale media een tweetal berichten met betrekking tot
zonne-energie. Allereerst het positieve bericht dat in de gemeente Assen in een jaar tijd het aantal
huishoudens met zonnepanelen bijna is verdubbeld. 1 Daarnaast verscheen het bericht dat de
populariteit van zonneparken leidt tot problemen op het elektriciteitsnet in Noord-Drenthe. 2
De PvdA in Drenthe is er altijd voorstander van geweest dat de Drent eigenaar/producent is van haar
eigen energie. De PvdA beperkt het liefst de macht van de grote energiereuzen en de
projectontwikkelaars die alleen gaan voor de euro’s.
Duurzame energie biedt kansen om de positie van Drentse huishoudens te versterken, ook voor
huishoudens met een kleine beurs.
Helaas is het door de rijksbelasting op energie nog bijna niet lonend om daken van bedrijven vol te
leggen met zonnepanelen, ondanks dat hier breed het meeste draagvlak voor is en ook de meest
logische plek voor energiewinning: op de plek van het verbruik.
De PvdA vindt dat hier een opgave ligt voor het Rijk om deze perverse prikkel aan te pakken.
De PvdA ziet graag dat huishoudens eigenaar/producent zijn van hun eigen energie en heeft daarom
de volgende vragen:

1

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/133615/Aantal-huishoudens-met-zonnepanelen-in-Assen-bijna-verdubbeld
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/133631/Populariteit-zonneparken-leidt-tot-problemen-elektriciteitsnetNoord-Drenthe
2

1. Kunt u de situatie in Assen vergelijken met andere gemeenten in Drenthe? Zo nee, waarom
niet?
2. Het verhaal in Assen lijkt erg succesvol. Kunt u aangeven welke factoren hier leidend in zijn
geweest? Zo nee, waarom niet?
3. Welke factoren zijn eventueel naar andere gemeenten te kopiëren? Ziet u hier een rol voor
de provincie?
4. Wanneer elektriciteit wordt verbruikt op de plek waar het wordt opgewekt, heeft dit een
beperkte invloed op het elektriciteitsnet. Bent u het eens met de PvdA dat het opwekken van
zonne-energie op bedrijfsdaken landelijk prioriteit zou moeten krijgen?
5. Bent u bereid de perverse belastingsystematiek, waarbij grootverbruikers bijna geen
belasting betalen, onder de aandacht te brengen bij het Rijk? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de PvdA,
Peter Zwiers

