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Schriftelijke vragen aan het college  (art. 38 Regelement van Orde, provincie Limburg) 
 
De vragen worden bij de griffier ingediend. Beantwoording college: binnen 30 dagen (schriftelijk). 
 
Naam van de partij PvdA 
Naam Statenlid Lia Roefs 
 

Onderwerp 
 
Gaat het licht uit voor zonnepanelenpark Gennep? 
 

Beantwoording van vragen 
 
Geacht college, 
  
Hierbij vragen wij graag uw aandacht voor het volgende.  
 
De gemeenteraad van Gennep heeft zich begin van dit jaar positief uitgelaten over de 
vestiging van een zonnepark van 20 ha. op bedrijventerrein De Brem in Heijen. Met 75.000 
zonnepanelen zou dit veruit het grootste zonnepark in Nederland worden. Met een capaciteit 
van 18 Megawatt zou genoeg energie opgewekt worden voor ruim 10.000 huishoudens met 
ruim 20.000 inwoners.  
 
Stichting Duurzaam Energiepark De Brem (www.energiebrem.nl) wilde dit najaar een lokale 
duurzame energiecoöperatie oprichten. Alle burgers, organisaties en bedrijven in de 
gemeente Gennep zouden dan van de opgewekte zonnestroom profiteren. Bedrijventerrein 
De Brem was bedoeld voor bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. 
Vanwege de crisis is er echter nauwelijks belangstelling voor de kavels. Met het zonnepark 
zou de gemeente Gennep, naast het bevorderen van duurzaamheid, in een jaar of tien ook 
de reeds gemaakte kosten kunnen terugverdienen. 
 
Vandaag hebben wij kennis genomen van het persbericht van Stichting Duurzaam 
Energiepark De Brem. Zij meldden dat de stekker uit het potentieel grootste Nederlandse 
zonnepark De Brem getrokken wordt. De belangrijkste reden hiervoor zijn de beperkingen, 
die in het Belastingplan 2014 en het Nationaal Energieakkoord opgeworpen worden. Het Rijk 
blijft, bijvoorbeeld, de viercijferige postcoderoos hanteren. Dat betekent dat de 
belastingvoordelen voor afnemers van duurzaam opgewekte energie alleen gelden voor 
mensen die wonen in de viercijferige postcode van De Brem en de direct hieraan grenzende 
postcodegebieden. In de dunbevolkte grensregio als Noord-Limburg zou ruim de helft van de 
mogelijke afnemers moeten meedoen om een gezonde businesscase te 

http://www.energiebrem.nl/
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hebben. Dat is niet realistisch. Bovendien is er sprake van een gebrek aan zekerheid voor de 
investeerders. Belastingafspraken kunnen in principe elk jaar teruggedraaid worden. De 
regering wilde geen garanties afgeven langer dan 7 jaar. 
 
Uit het feit dat Gedeputeerde Staten de initiatiefnemers geholpen heeft met het oprichten van 
de stichting en het verrichten van het haalbaarheidsonderzoek leiden wij af, dat u dit project 
een warm hart toedraagt. De PvdA vindt dat Limburg de kans om zo'n mooi initiatief te 
realiseren, passend bij een provincie met duurzame hightech ambities, niet aan zijn neus 
voorbij moet laten gaan. Zeker niet omdat het project met een gezonde businesscase en ook 
technisch gezien realistisch en uitvoerbaar is. 
 
 
Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college: 
 

1. Heeft uw college kennis genomen van het persbericht dat vandaag, 26 november 
2013, verspreid is door de Stichting Duurzaam Energiepark De Brem te Gennep? 
 -  Indien ja, wat vindt u hiervan? Wilt u Provinciale Staten hierover informeren? 
 -  Indien nee, wanneer kunt u hier kennis van nemen en PS hierover informeren? 

2. Is uw college bereid om met het Rijk, waaronder het ministerie van Economische 
Zaken, in overleg te treden om de beperkingen, waar het Duurzaam Energiepark De 
Brem tegen aan loopt, op te heffen? 
 -  Indien ja, wanneer kunt u Provinciale Staten over de uitkomsten informeren? 
 -  Indien nee, wat zijn uw beweegredenen en/of alternatieven? 
 

 
 
Ondertekening 
 
 
Plaats en datum:  Naam 
Nieuw Bergen, 26 november 2013  L. Roefs 
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