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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

betreffende screening zonne-industrie op basis van de wet
Bibob (d.d. 26-08-2019).

Geachte heren Bauduin en Dinklo,
Op 26 augustus jl. heeft u schriftelijke vragen ex. art. 47 RvO aan ons gesteld "betreffende screening zonneindustrie op basis van de wet Bibob'. Onderstaand treft u de door u gegeven toelichting, uw vragen en de
antwoorden van ons college aan.
Toelichting:
In een artikel uit het FD d.d. 16 augustus j.l. wordt gemeld dat diverse gemeenten zorgen hebben over de
integriteit van ontwikkelaars van parken met zonnepanelen. Zie:https://fd.nl/ondernemen/1312591/gemeentenhebben-zorgen-over-geldstromen-in-zonneindustrie. In verschillende gevallen wordt de wet Bibob toegepast op
de zonne-industrie. Dit heeft te maken met het feit dat het een groeimarkt is en dat de toekomstige kasstromen
door de subsidies redelijk voorspelbaar zijn. Dat trekt investeerders aan, ook uit het buitenland: Duitsland,
Noorwegen, zelfs Chinees geld gaat naar panelen in de polder. Parken zijn handelswaar. De fractie van Forum
voor Democratie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:
1.

Is GS zich ervan bewust dat subsidies voor ontwikkelaars van parken met zonnepanelen investeerders
aantrekt wiens geldstromen niet altijd inzichtelijk zijn en aan de juiste eisen voldoen?

Antwoord:
GS heeft kennisgenomen van de berichtgeving daarover in het Financieel Dagblad (bijlage 1). Daarin
staat dat verschillende gemeenten een integriteitsonderzoek in het kader van de wet Bibob uitvoeren
naar ontwikkelaars van parken met zonnepanelen. Tot dusver heeft één gemeente voorgenomen een
vergunningaanvraag te weigeren op basis van de bevindingen van een Bibob-onderzoek. NRC
Handelsblad (bijlage 2) heeft bovendien eerder al bericht over transacties rond zonneparken in het
artikel 'Grondspeculaties verpakt als groene belegging'.
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2.

Bent u het met ons eens dat ook bij de bouw van parken met zonnepanelen binnen de Provincie
Utrecht, de geldstromen van de betreffende ontwikkelaars altijd inzichtelijk moeten zijn en aan de juiste
eisen moeten voldoen?
Antwoord:. Subsidieverstrekkers en vergunningverleners dienen altijd rekenschap te nemen van de
partijen waaraan zijn een subsidie of vergunning verlenen. Ook bij parken met zonnepanelen. Op die
wijze kan voorkomen worden dat zij in zee gaan met malafide partijen. De provincie doet dat via de
reguliere vergunning- en subsidieprocedures. Daarnaast kan de provincie een Bibob-toets uitvoeren.
Dat kan ook bij het verstrekken van leningen en garantstellingen die kwalificeren als subsidie. Bij een
Bibob-onderzoek wordt ook de financiering van betrokkene onderzocht. Of de wet Bibob wordt
toegepast verschilt bij subsidieverlening per geval. Aanleiding tot een onderzoek kan bijvoorbeeld
gevormd worden door uitingen in de media, waaronder het artikel uit het Financieel Dagblad dat ten
grondslag ligt aan onderhavige vragen. Als sprake blijkt van een trend kan een Bibob-toets standaard
uitgevoerd worden bij aanvragen die daar binnen vallen.

3.

Vindt GS het wenselijk dat Provincie of gemeenten binnen de Provincie Utrecht, bij de aanleg van
parken met zonnepanelen, de aanvragers van deze subsidiegelden laat screenen door bureau Bibob
op basis van de wet Bibob? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: De provincie heeft geen subsidies verstrekt voor (de aanleg van) zonneparken. Er bestaat
geen provinciale subsidieregeling voor dergelijke activiteiten en er zijn ook geen incidentele subsidies
verstrekt. Het energiefonds, waaraan de provincie een bijdrage levert in de vorm van een
garantstelling, heeft voor dergelijke investeringen ook geen leningen verstrekt. Dergelijke projecten
vallen (wat schaal betreft) meestal buiten de scope van het fonds. Zie het antwoord op vraag 2 voor
toepassing van de wet Bibob bij eventuele toekomstige aanvragen. Gemeenten kunnen onder meer
via de aanvraag van een bouwvergunning en via het bestemmingsplan betrokken zijn bij de realisatie
van een zonnepark. Hoewel zij in de eerste plaats zelf bepalen welke dossiers zij onderwerpen aan
een Bibob-toets, stimuleert de provincie de toepassing van de wet Bibob door gemeenten.
Bijvoorbeeld door aandacht daarvoor door de commissaris van de Koning in gesprekken met
burgemeesters en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over de wet Bibob voor
gemeenteambtenaren. Overigens kent een Bibob-onderzoek twee fases. Eerst vindt een 'eigen
onderzoek' plaats door het bestuursorgaan. Daarvoor kan zij een aantal (gesloten) bronnen
raadplegen zoals het Justitieel Documentatiesysteem en het Regionaal Informatieknooppunt van de
politie. Daarnaast biedt de wet Bibob onder meer de bevoegdheid om een betrokkene te bevragen
over haar financiering. Als het bestuursorgaan na het eigen onderzoek nader geïnformeerd wenst te
worden kan zij het Landelijk Bureau Bibob om advies vragen.
Vermeld hier het antwoord

4.

En als er geen screening plaatsvindt vanuit de wet Bibob, welke mechanismen gaat de provincie dan
inzetten in samenwerking met de gemeente om te zorgen dat alleen betrouwbare ontwikkelaars
worden geselecteerd die subsidiegelden ontvangen?
Antwoord:
Zie antwoord op vragen 2 en 3.

5.

PROVINCIE-UTRECHT.NL

Als een ontwikkelaar eenmaal is geselecteerd en de subsidiegelden zijn toegekend, wel of niet na een
screening op basis van de wet Bibob, hoe zorgt de provincie in samenspraak met de gemeenten dan
dat de subsidiegelden correct worden gebruikt, tijdens de looptijd van het project?
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Antwoord:
De provincie verstrekt op dit moment geen subsidies aan zonneparken. Zie antwoord op vraag 3. In
algemene zin geldt dat het getrapte verantwoordingssysteem uit de Rijkssubsidiekader wordt
toegepast. Subsidies tot €25.000,- worden bij verlening direct vastgesteld. De subsidieontvanger dient
na afloop te melden dat het project ook is gerealiseerd. Bij subsidies vanaf €25.000,- tot €125.000,dient de subsidieontvanger voor de subsidievaststelling een prestatieverantwoording in te dienen. Bij
subsidies vanaf €125.000,- dient de subsidieontvanger zowel een inhoudelijke als financiële
verantwoording in te dienen waarbij deze laatste voorzien moet zijn van een controleverklaring van een
accountant over de rechtmatige besteding van de subsidie.
6. En hoe en met welke frequentie gaat GS, PS informeren over het gebruik van deze subsidiegelden
door ontwikkelaars van parken met zonnepanelen?
Antwoord:
Niet van toepassing. Zie antwoord op vraag 2.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,
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