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Onderuuerp: Proef opslag energie De Jong te Odoorn

Geachte voorzitter/leden,

ln zowel Drenthe als Nederland zijn grote oppervlakten dak beschikbaar die niet
worden benut voor het opwekken van zonne-energie, omdat zonnestroomprojecten
groter dan 100 kWp nauwelijks rendabelzijn. Om investeringen in zonnestroom ook
voor grootgebruikers rendabel te maken, heeft Jules Energy BV een product ont-
wikkeld dat hierin verandering kan brengen en waarmee regionale congestie/tekorten

van elektriciteit te managen zijn. Dit product is echter nog theoretisch van aard.

ln samenwerking met Landbouwbedrijf De Jong te Odoorn gaat Jules Energy BV dit
product valideren en demonstreren. De proef moet aantonen dat de terugverdientijd
van zonneprojecten groter dan 100 kWp (zonder aanvullende subsidie van de over-
heid) tot minder dan tien jaar kan worden teruggebracht (of: met de huidige SDE-
regeling van tien jaar naar vier jaar kan worden teruggebracht). Men wil de nieuwe
methodiek van opwekking inclusief opslag bewijzen en dit aan andere ondernemers

in Drenthe demonstreren (door een bewijs van kunnen). Mocht de proef succesvol
blijken, dan is een uitrol van het concept binnen afzienbare tijd mogelijk.
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Een dergelijke proef is nog nooit uitgevoerd. Er zijn wel aanzienlijke investeringen
mee gemoeid. Hierdoor wordt De Jong geconfronteerd met meer risico's en kosten
dan de toekomstige tweede gebruiker. De Jong vraagt een financiële ondersteuning
van €210.150,-, zijnde 40o/o van de totale kosten (€ 525.375,--).

Slaagt de proef niet en kan het product niet in de markt worden gezet, dan hebben
de initiatiefnemers forse investeringen gedaan die niet worden terugverdiend. Als
de proef succesvol blijkt, is de terugverdientijd mogelijk vijf jaar. Mocht de proef
succesvol zijn, dan wordt de lening terugbetaald. ls de proef niet succesvol, dan kun-
nen wij besluiten de lening om te zetten naar een subsidie. De Jong moet dan naar
ons genoegen schriftelijk bewijzen dat de gesubsidieerde activiteiten ondanks alle
benodigde inspanningen niet hebben geleid tot een financieel rendement. Tevens
moet er gedurende de looptijd van de geldlening geen reële mogelijkheid bestaan om
alsnog marktintroductie te bewerkstelligen. Pas dan kan door ons worden besloten dat
niet behoeft te worden afgelost. De lening wordt alsdan omgezet in een 'traditionele'
subsidie.

Het verlenen van de gevraagde subsidie en lening past binnen de geldende regels
omtrent staatssteu n (De-m inim isvrijstell ing Landbouwsector (nu m me r 1 4O8l2O1 3, in
werking per 1 januari 2014)) en het subsidiereglement Drentse Green Deals. Het
hiervoor genoemde subsidiereglement is onderdeel van het door uw Staten goedge-
keurde Programma Energie. Genoemd reglement gaat uit van een maximumsubsidie
van € 500.000,-- per project.

Op grond van artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening kunnen wij
geen besluit nemen over verlening van incidentele prestatiesubsidies van € 150.000,--
en meer, dan nadat uw Staten hun wensen en bedenkingen terzake ter kennis van
Gedeputeerde Staten hebben kunnen brengen (de zogenaamde voorhangprocedure).

Wij verzoeken u daarom dit voorstel in behandeling te nemen. Wij zien uw reactie
graag voor 22 september 2015 tegemoet.

Hoogachtend,

Gedeputeerde n van Drenthe,

secretaris voorzitter

mb/coll


