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Onderwerp: Zonnepanelen inkoop via Slim wonen met energie
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Vorige week bent u per e-mail geTnformeerd over de collectieve inkoopactie via Slim
wonen met energie waarbij zonnepanelen zijn betrokken van Q-Cells. Wijzijn erg ge-

schrokken van het feit dat de fabrikant van de panelen in verband wordt gebracht met
de productie van clusterbommen. Het mag duidelijk zijn dat het produceren van clus-
termunitie ook naar onze maatstaven verwerpelijk is. ln de e-mail is toegezegd u

nader te informeren over onze bevindingen en conclusies voordat een nieuwe inkoop-
actie volgt. Deze brief geeft deze informatie.

De provincie Drenthe heeft Slim Wonen opdracht gegeven voor het organiseren van
een collectieve inkoopactie samen met marktpartijen. Susteen heeft vervolgens de
daadwerkelijke inkoop gedaan in samenwerking met Mebatherm namens de instal-
latiebedrijven.

Vorige week bleek dat Q-Cells onderdeel is van de Hanwha holding waaronder ook
een bedrijf opereert dat clustermunitie produceert. Het college vindt deze onderlinge
venrevenheid van de bedrijven zeer ongewenst.

Afgelopen maandag heeft gedeputeerde Stelpstra daarom een gesprek gevoerd

met Slim Wonen, Susteen en Mebatherm. Daaruit bleek dat de bedrijven ook onaan-
genaam verrast waren door het nieuws.
Hanwha stond op moment dat de inkoopovereenkomst is aangegaan niet op de

zwarte lijst die AFM en investeerders doorgaans hanteren. De inkoop is volgens de
regels geschied. Wijzien daarom geen reden om inbreuk te maken op de lopende
sítuatie.
Deelnemers van Slim Wonen krijgen altijd een aanbod van meerdere offertes. Met de

betrokken partijen is afgesproken dat bij het vervolg van deze inkoopactie een extra
alternatief zal worden aangeboden.
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Afgesproken is ook dat daarbij duidelijk wordt gemaakt dat de provincie daarin geen
richtinggevend advies geeft, maar dat de keuze van een leverancier nadrukkelijk aan
de deelnemer zelf is.

Voor de toekomst zullen wij bezien welke objectieve uitsluitingsvoorwaarden wij in
onze subsidie- en inkoopvoonraarden kunnen opnemen.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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