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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Datum ingekomen vragen : 25 januari 2021 
Datum GS-besluit : 

Vragen nr. 6

Vragen van mevrouw A.T.B. de Vries (PvdA) over Cowboys in de Polder. 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten mede, dat op 25 januari 2021 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw 
A.T.B. de Vries (PvdA), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN

Cowboys in de polder? Duurzame energie voor datacenters èn voor het buitenland?
PvdA vindt het belangrijk dat Noord-Hollanders meeprofiteren van de lusten naast de lasten van 
de energietransitie.
In de Nederlandse media zoemt het bericht rond dat subsidies voor de opwek van duurzame 
energie in Nederland en het rendement van de opwek door deze bronnen “massaal naar het 
buitenland verdwijnt“.
Investeerders in nieuwe energiebronnen worden niet alleen in Nederland gevonden. Dus gaat 
een deel van de subsidies voor die investeringen ook naar het buitenland. De vraag is of dat 
ook gebeurt met de hier opgewekte energie. We zijn, voor zover bekend, nog niet zover dat we 
“overhouden”.
De lusten en de lasten moeten ook eerlijk verdeeld worden.

Een belangrijk uitgangspunt van het nationaal klimaatakkoord en het Noord-Hollands 
Perspectief is dat de omgeving rond nieuwe energiebronnen waar mogelijk mee profiteert van 
de opbrengst van deze bronnen. De vraag is of dat ook gebeurt als deze bronnen in handen 
zijn van buitenlandse investeerders.

In de Tweede Kamer zijn reeds vragen gesteld over de berichten over buitenlandse 
investeerders in de media. Het gaat ook om een rijksaangelegenheid. Toch gaat het ook onze 
provincie aan. Zoals ook de energie infrastructuur onze aandacht heeft, verdient ook de 
verdeling van de lusten en de lasten van de energie opwek in Noord-Holland onze aandacht.
Dit is belangrijk om de Noord-Hollanders betrokken te houden bij de energietransitie en dus 
voor het slagen van die transitie. Bovendien is het hun beloofd en belofte maakt nu eenmaal 
schuld.
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De PvdA fractie vindt het belangrijk dat helder gemaakt wordt voor wie de duurzame energie 
wordt opgewekt. En wie hiervan (mee) profiteert.

VRAGEN

Vraag 1:
Is de gedeputeerde bekend met de berichten in de media over het verdwijnen van het 
rendement van onze duurzame energie opwek naar het buitenland?

Vraag 2:
Kan de gedeputeerde aangeven in hoeverre in Noord-Holland duurzame energiebronnen in 
handen van buitenlandse investeerders zijn?

Vraag 3:
Indien het gaat om buitenlandse investeerders: Wordt de in Nederland opgewekte duurzame 
energie ingezet voor de Nederlandse energie behoefte/markt, of wordt deze ook verhandeld 
naar het buitenland, zoals wij op onze beurt waterkracht en windstroom inkopen uit het 
buitenland? Hoe kunnen we stimuleren dat de lokaal opgewekte energie ook 
lokaal/regionaal/nationaal ingezet kan worden?

Vraag 4:
Kan de gedeputeerde helder maken in hoeverre de omgeving in Noord-Holland meeprofiteert 
van het rendement van onze duurzame energiebronnen?

Vraag 5:
Zo niet, wat gaat de gedeputeerde doen om zeker te stellen dat de Noord-Hollanders die 
mogelijk maken dat de opwek hier plaatsvindt, ook nog kunnen meeprofiteren, zoals 
afgesproken in de 50% regeling?

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 
dagen na binnenkomst, beantwoorden.


