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De commissie Economie, Energie en Bestuur adviseert om de
Statenvoordracht als hamerstuk te agenderen voor de PSvergadering van 8 oktober 2018. De PVV is tegen de voordracht
en zal een stemverklaring afgeven in PS.
Voor de opmerkingen en vragen van de commissie EEB: zie
uittreksel uit het conceptverslag commissie EEB 17 september
2018 hieronder.
11.a.

Economie: Voordracht ophoging fondsvermogen PDENH

De heer Kaptheijns (PVV) is ook nu niet blij met het extra bedrag van 25 miljoen euro voor het fonds PDENH
net zoals in 2012 toen het Koersdocument is opgesteld. De PVV vindt het geen taak van de overheid om
middelen ter beschikking te stellen op basis van de daadwerkelijke behoefte die gelijk is aan de verstrekte
financiering in overeenstemming met het investeringsreglement. De voordracht wordt niet gesteund.
Mevrouw Van Rooij (PvdA) ondersteunt de voordracht. De brief van 13 april ontbreekt bij de stukken.
De heer Bond meldt dat de brief niet meegezonden is en de reden zal hij straks toelichten.
Mevrouw Klaassen (D66) refereert aan de motie van 7 partijen die in mei 2016 is aangenomen. Zij verzoekt
GS bij de evaluatie in 2019 over de effectiviteit van de verhoging, ook inzicht te geven in welke aanvragen zijn
ingediend.
De heer Gringhuis (CDA) stemt in met de voordracht.
De heer De Kam (CDA) stelt voor om de evaluatie integraal te koppelen aan de voordracht, want Berenschot
stelt een aantal verbeteringen voor die daarmee integraal onderdeel worden van de voordracht zodat
onderbouwd is dat PDENH een succesvol fonds is en de tweede tranche kan worden toegekend. In dat geval is
het een hamerstuk.
De heer Wiesehahn (VVD) ondersteunt de voordracht voor 25 miljoen euro. Zijn er al leningen terugbetaald
en hoe groot is de succes-coëfficiënt? Uit de evaluatie blijkt dat beoordelingen van aanvragen erg lang duren
en er moet veel documentatie en informatie worden aangeleverd door aanvragers. Zijn hier aanpassingen
mogelijk?
De heer Haijen (SP) stemt in met de voordracht. Klopt het dat de aanbeveling van Berenschot om de
financiering te verruimen en minder eisen te stellen aan de cofinanciering, niet wordt overgenomen door GS?
De heer Klein (CU/SGP) ondersteunt de voordracht.
De heer Bouberg Wilson (ONH) ondersteunt de voordracht.
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Gedeputeerde Bond meldt dat op voordracht van D66 besloten is de grote evaluatie naar voren te halen en
daaruit bleek dat met name een achtergestelde lening zou leiden tot een groter gebruik van het fonds en dat
is inderdaad het geval, reden van de voordracht die nu voorligt. De evaluatie van Berenschot gaat met name
over het fondsbeheer waarvoor GS verantwoordelijk zijn. GS overleggen met de fondsbeheerder over nieuwe
participaties, want GS geven hier uiteindelijk goedkeuring voor want dat is afgesproken met PS. Er wordt nu
ingezet op een versnelling van de beoordelingstermijn. Het investeringscomité beoordeelt als eerste of een
aanvraag voldoet aan de randvoorwaarden en de kaders, en duurzaamheid en duurzame energie zijn hier
belangrijke onderdelen van. De fondsbeheerder is gewezen op verbetervoorstellen ten aanzien van de inzet
van personeel en de aan te leveren informatie. De brief aan GS is niet toegevoegd aangezien hierin
vertrouwelijke informatie is opgenomen, zoals namen van bedrijven die een aanvraag hebben gedaan. De
aanvragen voor de korte termijn lopen op tot totaal 10,5 miljoen euro en in totaal zit er 36,1 miljoen in de
pijplijn. Er is op dit moment 23,2 miljoen geïnvesteerd en daarom is er extra geld nodig. Op de website van
PDENH staan alle toekenningen en namen van bedrijven vermeld aan wie de aanvraag is toegekend. De
biomassa gasvergister in Hensbroek betreft het oude fonds Ontwikkeling Duurzame Energie Noord-Holland.
In het eerste deel van het fonds ging het alleen om participaties en nu is als mogelijkheid ook de
achtergestelde lening toegevoegd. Tot nu toe is sprake van twee desinvesteringen (die met rendementen zijn
terugbetaald) en de overige zes verlopen goed. In totaal gaat het om 15 achtergestelde leningen exclusief de
pijplijn.
De voorzitter concludeert dat de voordracht als hamerstuk naar PS wordt doorgeleid met een stemverklaring
van de PVV.

