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Wieringerwerf, 6 december 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

          www.ouderenpartij-nh.nl 
 
 
 
Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
 
 
 
Komst van accufabrieken voor de elektrische Tesla-auto in Europa 
 
 
 
Geacht College, 
 
 
Op grond van artikel 45 van het reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale 
Staten van NH wil de Ouderenpartij NH u enkele vragen stellen n.a.v. een artikel in het Finan-
ciële Dagblad van 5 december 2016 met als titel “Heel Europa lobbyt om gigafabriek Tesla”, 
zie bijlage. 
 
 
Inleiding 
Volgens genoemd artikel wil de Tesla-topman Elon Musk meerdere grote accufabrieken voor 
de Tesla-auto openen in Europa. 
Tesla heeft hiervoor nog niet een concreet plan openbaar gemaakt, maar in heel Europa is 
een stevige lobby ontstaan om zo’n fabriek binnen te halen. 
Meerdere landen en regio’s zijn met deze lobby bezig. Zo doet ook Nederland daaraan mee, 
op landelijk niveau (min. Kamp) en ook op provinciaal niveau, o.a. Groningen, Brabant en 
Limburg. 
 
Elke locatie heeft zo zijn voordelen. Brabant heeft al productiefaciliteiten van de Tesla-auto in 
Tilburg, Groningen met de Eemshaven en de samenwerking met de Duits deelstaat Noordrijn-
Westfalen heeft ook goede papieren. 
 
Het is niet onze bedoeling in het kader van deze vragen een oordeel te geven of te vragen 
over al die locaties, iedere locatie met  zijn sterke punten. 
 
Het gaat de Ouderenpartij NH om het volgende punt. Als we kijken naar welke provincies in 
Nederland met deze lobby bezig zijn, dan zijn dat Brabant, Groningen en Limburg en in dat 
rijtje ontbreekt Noord-Holland. 
 
Over dat punt wil de Ouderenpartij NH enkele vragen stellen, waarbij als we spreken over 
Noord-Holland speciaal denken aan de kop van Noord-Holland, Noord-Holland Noord. 
 
De metropool Amsterdam met Schiphol hoeft naar onze mening niet te klagen over haar eco-
nomisch toekomst. 

http://www.ouderenpartij-nh.nl/
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Juist de regio Noord-Holland Noord kan een economische injectie zeer goed gebruiken, vooral 
voor de werkgelegenheid. Den Helder met zijn haven faciliteiten is een sterk punt, maar daar-
naast is er ook de afname van de offshore industrie en de vragen rond het voortbestaan van 
de helikopterluchthaven. 
 
Vraag 1 
Bent u het eens met de Ouderenpartij NH dat de regio Noord-Holland Noord ook een goede 
locatie is voor de vestiging van een Tesla-accu fabriek, zo nee waarom niet? 
 
Antwoord 1:  
Ja. 
 
 
Vraag 2 
Is GS ook bezig met een lobby om een dergelijke fabriek binnen te halen, zo ja op welke 
manier? 
 
Antwoord 2:  
Deze vraag valt niet met ‘ja’ of ‘neen’ te beantwoorden. Met het Netherlands Foreign Invest-
ment Agency in Den Haag (NFIA, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) is 
afgesproken dat Nederland een krachtige reactie geeft op de plannen van Tesla. Daarvoor zal 
het NFIA de opstelling van een ‘nationaal bidbook’ coördineren. Dit kan pas nadat Tesla zijn 
plannen (zgn. key decision drivers) heeft geconcretiseerd. Naar verwachting gebeurt dit medio 
2017. Het NFIA biedt geïnteresseerde steden en regio’s de mogelijkheid om op deze plannen 
te reageren. Met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hebben wij afgesproken dat 
het voor deze regio een reactie indient.  
Gedeputeerde Bond is gaarne bereid om in de Commissie EEB toe te lichten welke stappen 
in een traject naar een (mogelijke) buitenlandse investering worden gezet. 
 
 
Vraag 3 
Bent u bereid, indien gewenst / noodzakelijk, een substantieel bedrag beschikbaar te stellen 
om een dergelijk fabriek binnen te halen zonder dat daarbij van staatssteun sprake is? 
 
Antwoord 3:  
Neen. Het Strategisch Beleidskader Economie dat Provinciale Staten op 23 mei jl. vastgesteld 
hebben, vermeldt op pagina 35, vierde alinea, dat de provincie geen financiële incentives biedt 
om bedrijven te overreden zich in de provincie te vestigen. 
 
 
In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet, 
 
 
 
Jeff Leever 
Fractievoorzitter 
Ouderenpartij NH 
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BIJLAGE 
 

 
 
 


