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Gemeenten hebben zorgen over
geldstromen in zonne-industrie
Ontwikkelaars
zonneparken worden
gescreend aan de hand
van witwaswet Bibob

Carel Grol
Amsterdam

Ontwikkelaars van parken met zonnepanelen worden op verzoek van gemeenten
gescreend op integriteit. Dit heeft in één
geval geleid tot afstel van de aanleg van
een zonnepark. Een tweede park is in afwachting van het oordeel over de integriteit van de ontwikkelaar.
De screening wordt gedaan op basis
van de wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur. De wet moet onder meer witwassen tegengaan. Screening op basis van

de wet Bibob wordt uitgevoerd door het
bureau Bibob; tot nu toe was het vooral
actief in de horeca en het vastgoed.
Dat Bibob nu ook in de zonne-industrie wordt toegepast 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.
Volgens Alex Kaat van Holland Solar, de brancheorganisatie van ontwikkelaars van zonneweides, komt Bi-
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bob-screening ‘af en toe’ voor. Maar het
is geen trend. We hebben het niet veel
meegemaakt.’ Directeur Henny Pelsers
van ontwikkelaar Naga Solar zegt echter:
‘Bibob bij zonneparken is in 2019 echt
zichtbaar geworden. Ik hoor van andere ontwikkelaars dat er meer procedures lopen.’
Het Maastrichtse Naga was zelf de eerste ontwikkelaar die de gevolgen van Bibob-screening ondervond. Het wilde in
het Groningse Finsterwolde een zonnepark ontwikkelen. De politiek was voor,
maar de bewoners waren tegen. Op basis van de bevindingen van bureau Bibob

Aanleg van een zonnepark in
Groningen. Het bedrijf en de
personen op de foto komen niet in
het verhaal voor. FOTO: HH

‘kunnen wij echter niet anders dan voornemen om de aanvraag te weigeren’, aldus burgemeester Cora-Yfke Sikkema in
juni. Over de inhoud van de brieﬁng van
bureau Bibob kon Sikkema niets zeggen;
ook het bureau zelf onthoudt zich van
commentaar.
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Naga Solar heeft nu samen met
zijn investeerder een zogeheten
zienswijze ingediend. Die moet
de eerdere bezwaren van Bibob
wegnemen. ‘Het kost allemaal tijd
en geld. Geldstromen binnen een
bedrijf moet je tot aan individuele
personen toe laten zien.’
Naga-directeur Pelsers is ondanks zijn eigen ervaring wel blij
dat Bibob op de zonne-industrie wordt toegepast. ‘Er zijn veel
buitenlandse ontwikkelaars. Dus
is het zaak dat geldstromen inzichtelijk zijn en aan de juiste eisen voldoen.’
Ook naar Powerﬁeld, waar voormalig CDA-staatssecretaris Henk
Bleker directeur is, wordt onderzoek gedaan in het kader van de
wet Bibob. Het betreft de plannen
voor een park met zonnepanelen
van twaalf hectare nabij het Friese Dokkum. Powerﬁeld is een van
de grootste Nederlandse ontwikkelaars van zonneweides, én een
handelshuis: het verkoopt veel
parken weer door.

‘Geldstromen binnen
een bedrijf moet
je tot aan individuele
personen toe
laten zien’
Eind vorig jaar startten twee
gemeentes in de provincie Friesland een integriteitsonderzoek
naar ontwikkelaar Powerﬁeld. In
principe moet er volgens Bibob in
acht weken een advies liggen. Die
termijn van acht weken kan eenmaal worden verlengd met vier
weken. ‘Maar als er aanvullende
vragen worden gesteld aan de betrokkene wordt deze termijn opgeschort, totdat de betrokkene met
een antwoord is gekomen’, zegt
een woordvoerder van het ministerie van Justitie.
De gemeente Noardeast-Fryslân ontving onlangs het Bibob-rapport. Het college buigt zich na het
zomerreces over de uitkomsten
van het rapport. Ondertussen
heeft Powerﬁeld ruzie gekregen
met boeren over de grond. ‘Over
aanvragen die nog aanhangig zijn
doet Powerﬁeld geen uitspraak zolang daarop niet is beslist’, stelt
advocaat Kay Roderburg namens
de onderneming.
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