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Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 26 maart 2019
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Behandeld door de heer A.J. van Harten (0592) 36 52 30
Onderwerp: Uitvoering Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare
energie ('zonnelening')
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Wij stellen uw Staten in de gelegenheid in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot ons voornemen om voor 2019 een subsidieplafond van € 200.000,- vast
te stellen voor voormalige klanten van Big Solar Drenthe in het kader van de Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie ('zonnelening'), hierna te
noemen'regeling voor zonneleningen'.
De regeling voor zonneleningen is door u vastgesteld op 1 1 december 2013 en gewijzigd vastgesteld op 18 januari 2o15 en 3 februari 2016. Deze regeling is opengesteld sinds 1 januari 2014. Het aanvragen van zonneleningen met inzet van het hiertoe beschikbaar gestelde budget vindt conform uw besluit tot en met dit jaar plaats.
Naast deze reguliere toepassing, die samen met gemeenten door ons en uitvoerende
organisaties plaatsvindt, is een bijzondere situatie ontstaan waarvoor dit jaar een oplossing nodig is en die wij in deze brief aan u voorleggen.
Het bedrijf Big solar Drenthe kreeg van de Drentse Energie organisatie (DEo) een
lening, maar dat bedrijf kan niet voortbestaan. De gedupeerde klanten worden zo
goed mogelijk geholpen door de gelegenheid te krijgen alsnog de gehuurde zonnepanelen zelf te kopen. Zij huurden de zonnepanelen op hun dak van het bedrijf (lease-

constructie). voor 20 tot 24 van de 45 huurders is een zonnelening nodig om die panelen alsnog zelf aan te kunnen schaffen. Wij zijn voornemens voor deze groep die
aanvraag mogelijk te maken. ln afwijking van de door u vastgestelde regeling voor
zonneleningen, willen wij dat doen door een subsidieplafond vast te stellen specifiek
voor deze groep en voor die al bestaande installaties. De dekking van de leningen
vindt plaats door DEO. Daarnaast wordt naar verwachting door 5 tot I klanten gebruik
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gemaakt van de mogelijkheid de zonnepanelen direct aan te kopen. Tenslotte wordt er
een oplossing bedacht voor I tot 12 klanten die waarschunlijk onvoldoende kredietwaardig zijn, zoals het aanbieden van een alternatief leasecontract met DEO.
Hiermee kan worden bereikt dat de klanten van Big Solar Drenthe niet de dupe
worden van het stoppen van het bedrijf en dat de installaties op de daken kunnen
blijven liggen, ook als zij niet zelf de aankoop kunnen financieren.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

