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Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen (0592) 36 55 55
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over eigendomssituatie zonneparken

Geachte heer Camies,

ln uw brief van 17 januari 2021 stelde u een aantal vragen over de eigendomssituatie van zonneparken. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraao 1
Kunt u ons informeren tot in hoeverre op dit ogenblik de Drentse zonneparken
in buitenlandse handen zijn?

Antwoord

1

Nee, de provincie beschikt niet over de informatie over de eigendom van
Drentse zonneparken. Ook een rondvraag onder de Drentse gemeenten

leverde geen compleet beeld op van de eigendomssituatie.

Uit de informatie die wij daardoor hebben verkregen blijkt dat het merendeel van de Drentse zonneparken in handen is van Nederlandse bedrijven. Voor de overige parken is de eigendomssituatie complex en niet
eenduidig. Enkele zonneparken zijn mogelijk wel in handen van buitenlandse bedrijven. Het gaat hier om Nederlandse dochterondernemingen
met een buitenlands moederbedrijf. Bij enkele parken is het onduidelijk
of het gaat om een Nederlandse of buitenlandse investering, omdat het
Nederlandse bedrijf een samenwerking is aangegaan met een buitenlands
bedrijf. Het is betangrijk om te noemen dat dit om een momentopname
gaat. Gerealiseerde zonneparken kunnen overgedragen worden aan andere investeerders (zie antwoord op vraag 2).

Vraag 2
Kunt u ons informeren of en zo ja, tot in hoeverre, er sprake is van buitenlandse
investeringen in Drentse zonneparken die op dit ogenblik in aanbouw zijn, dan
welgepland zijn ('in de pijplijn

zitten')?
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Antwoord 2
Nee, de beschikbare informatie leverde geen compleet beeld
Volgens de regels van de RVO geldt dat alleen Nederlandse ondernemingen gebruik mogen maken van de SDE-regeling (Stimulering Duurzame Energieopwekking). ln principe is overdracht van de SDE-subsidie
van de ene partij naar de andere, voordat de productie-installatie is
gebouwd en in gebruik is genomen, niet toegestaan. Dit is vooral
bedoeld om speculatíe en handelte voorkomen. Na ingebruikname wordt
overdracht wel toegestaan, indien aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan. Dit gaat dan om in Nederland ingeschreven ondernemingen.
Uiteraard zijn dit ook buitenlandse bedrijven/internationale ondernemingen met een vestiging en dus een inschrijving in Nederland.

Vraag 3
ls het u bekend of, en zo ja tot in hoeverre, er intenties bestaan om Drentse zonneparken deels of in zijn geheel te verkopen aan buitenlandse investeerders?

Antwoord 3
Nee, dit is ons niet bekend.

Vraag 4
Bent u het eens met de JA21-fractie dat deze ontwikkelingen bijzonder onwenselijk zijn en op termijn zelfs schadelijk voor een breed gedragen energietransitie
(denk slechts aan het streven naar 50% lokale eigendom)?

Antwoord 4
Ja

Vraag 4b
Zo ja, hoe denkt GS deze ontwikkelingen tegen te gaan?

Antwoord 4b
Als provincie kunnen wij lokaal eigendom niet juridisch afdwingen, maar
wijwillen het wel bevorderen. Hiervoor is het Ontwikkelfonds opgericht
om lokale energiecoóperaties een kans te geven om vanaf de start een
zonnepark mee te ontwikkelen, zelfstandig of in samenwerking met een
commerciële ontwikkelaar. Daarnaast hebben wij een Handreiking Participatie bijzon- en windparken opgesteld, om lokaaleigendom en participatie te stimuleren.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

, secretaris

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe
Mevr. J. Klijnsma
Postbus 1229400 AC
ASSEN
17 januari 2021
Betreft: Buitenlandse investeerders gaan er met miljoenensubsidies en winst
zonneparken vandoor. ( A.D. 16 januari j.l.)
Geachte voorzitter,
In het AD1 van 16 januari j.l. is een verontrustend artikel te lezen, waarin wordt beschreven
hoe buitenlandse investeerders (‘cowboys’ in de woorden van het AD) op grote schaal
Nederlandse zonneparken opkopen en daardoor miljarden euro’s aan winsten en
subsidies (!) het land uitsluizen.
Uit onderzoek blijkt dat inmiddels van de 33 grootste zonneparken in Nederland, 79% in
buitenlandse handen is. Projectontwikkelaars en investeringsfondsen uit met name
Duitsland, China, Engeland en Scandinavië bouwen massaal zonneparken op
Nederlandse bodem en kopen ze daarnaast op grote schaal op.
De JA21 fractie maakt zich grote zorgen om deze ontwikkelingen op het gebied van de
energietransitie en heeft daarover de volgende vragen:
1.Kunt u ons informeren tot in hoeverre op dit ogenblik de Drentse zonneparken in
buitenlandse handen zijn?

https://www.ad.nl/economie/buitenlandse-investeerders-gaan-er-vandoor-met-miljoenensubsidies-en-winst-vanzonneparken~a3f41bf9/
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2. Kunt u ons informeren of en zo ja, tot in hoeverre, er sprake is van buitenlandse
investeringen in Drentse zonneparken die op dit ogenblik in aanbouw zijn, dan wel
gepland zijn (‘in de pijplijn zitten’)?
3. Is het u bekend of, en zo ja tot in hoeverre, er intenties bestaan om Drentse
zonneparken deels of in zijn geheel te verkopen aan buitenlandse investeerders?
4. Bent u het eens met de JA21-fractie dat deze ontwikkelingen bijzonder onwenselijk zijn
en op termijn zelfs schadelijk voor een breed gedragen energietransitie (denk slechts aan
het streven naar 50 % lokale eigendom)?
4a. Zo nee, waarom niet?
4b. Zo ja, hoe denkt GS deze ontwikkelingen tegen te gaan?

Namens de fractie van JA21-Drenthe,
Rob Camies
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