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Onderwerp 

Aanstelling directeur DE-on en oprichting van de stichting DE-on 
 
Doel van deze mededeling: 

Informeren van Provinciale Staten over de benoeming van de directeur DE-on en 
de oprichting van de stichting DE-on. 
   
Toezegging/motie/amendement: 

N.v.t.      
 

Inleiding: 

In maart 2014 bent u geïnformeerd over de vorming en samenstelling van de 
Raad van Toezicht (RvT) van de stichting DE-on. De RvT heeft in het voorjaar van 
2014 gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten voor de functie van direc-
teur en heeft vervolgens de kandidaat de heer H. (Hage) de Vries als directeur 
benoemd. Met deze mededeling wordt u geïnformeerd over de achtergrond van 
de heer De Vries en de vervolgstappen die inmiddels rond DE-on zijn genomen.           
 
Mededeling: 

De RvT van DE-on heeft na selectie uit een longlist in het voorjaar van 2014 
besloten gesprekken te voeren met twee kandidaten voor de functie van direc-
teur. Beide kandidaten bleken geschikt. Na ampele overwegingen is een keuze 
gemaakt voor de heer De Vries en is hij per 1 juni 2014 door de RvT benoemd als 
directeur van de dan nog op te richten stichting DE-on.  
 
Achtergrond de heer De Vries 

De heer De Vries werkt ruim 12 jaar in de (duurzame) ener-
giebranche en heeft daarbij de diverse facetten van het 
ontwikkelen en realiseren van duurzame energieprojecten 
vanuit verschillende rollen mogen meemaken. Van 2002 tot 
2006 werkte hij als onderzoeker bij ECN waarbij hij het 
ministerie van Economische zaken adviseerde over bijvoor-
beeld de duurzame energiesubsidies (MEP). Van 2006 tot 
2009 werkte hij als investment manager en later als fonds-

manager van een Europees gericht fonds voor eigen vermogen voor duurzame 
energieprojecten.  Van 2009 tot 2011 heeft hij voor GDF SUEZ windprojecten en 
energieconcepten ontwikkeld en als zelfstandig ondernemer (2011 tot heden) is 
de heer De Vries betrokken geweest bij diverse initiatieven. Op dit moment is hij 
partner van het bedrijf Econnetic (adviseur voor energie en strategie). De heer 
De Vries ziet zichzelf als de bruggenbouwer die technologie, financiering en 
ontwikkeling vanuit visie en inhoud samenbrengt tot resultaat.  
 
Oprichting Stichting DE-on 
Begin juni 2014 is de stichting DE-on opgericht. De directeur is vervolgens begon-
nen met kwartiermaken waarbij de komende tijd de aandacht vooral ligt op de 
volgende zaken: 
- Subsidieaanvraag 

Conform de besluitvorming eind 2013 door PS zal aan DE-on een exploitatie-
subsidie worden verstrekt van € 300.000,- en een lening van € 6,5 miljoen. De 
subsidieaanvraag is door de stichting DE-on reeds gedaan en wordt in de 
maand juli 2014 naar verwachting uitgekeerd. 

- Huisvesting van de stichting 
De directeur voert gesprekken met o.a. de OMFL over huisvesting en vormen 
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van samenwerking. 

- Communicatie 
Er zal door de stichting de nodige aandacht besteed worden aan externe communicatie waarmee 
de zichtbaarheid van DE-on wordt vergroot. Na de zomer zal DE-on zich breed presenteren. Over 
de inhoud en vorm wordt nagedacht. 

- Start met projectontwikkeling 
De directeur heeft al gesprekken gevoerd met de provincie over projecten en projectideeën die 
bij ons bestaan of zijn binnengekomen. Hij zal deze gesprekken de komende tijd met initiatief-
nemers (veelal bedrijven) gaan voeren.  

 
Voorzitter RvT de heer G.J. (Gerrit-Jan) Zijlstra  
Door persoonlijke omstandigheden heeft de heer Zijlstra zich tijdelijk teruggetrokken als voorzitter 
van de RvT. Dit besluit van de RvT heeft de heer Zijlstra eind juni medegedeeld aan gedeputeerde 
Witteman. Zijn taak zal voorlopig worden waargenomen door de andere twee bestuursleden, de 
heer M. (Max) Oosterhuis en de heer H. (Hans) Schut. Naar verwachting zal de heer Zijlstra in het 
najaar zijn functie weer kunnen vervullen. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de stichting DE-on 
een definitieve oplossing zoeken.  
 
 
Het vervolg 

Nadat de subsidie aan DE-on is verstrekt (juli 2014) kan de stichting definitieve keuzes maken over 
huisvesting, website en overige activiteiten. In overleg met de griffie wordt gezocht naar een 
geschikt moment waarop de directeur een presentatie in de commissie komt geven.   
 
Ter inzage in de leeskamer 

N.v.t.     
 
Verdere informatie 

N.v.t.     
 
  

 


