Geachte commissieleden,
Goedenavond, mijn naam is Remco van Kessel. Ik, en 170 huishoudens met mij, zouden al 1,5 jaar
graag zonnepanelen zien op de stadskweektuin, symbool voor verbinding in onze buurt en duurzaam
omgaan met groen in onze omgeving.
Ik maak als voorzitter deel uit van een groep van zo’n 10 vrijwilligers onder de naam KweekZon, een
coöperatie i.o., die de zonnepanelen op de kassen, de bijbehorende loods en het NME gebouw
willen realiseren. Elke maand komen we bij elkaar en steken onze tijd en energie in alle benodigde
voorbereidingen om een zonnepanelen installatie te kunnen plaatsen. Wij doen dit omdat we dit
belangrijk vinden en om een groeiend aantal belangstellenden te kunnen voorzien van duurzaam
opgewekte stroom.
Maar waarom duurt dit zo lang, zult u zich afvragen? De oorzaak ligt voornamelijk in de sterkte van
de kassen én onzekerheid over de toewijzing van het dak van het NME gebouw.
Uit een constructieonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Haarlem, blijkt dat er eerst
verstevigingen moeten plaatsvinden. Die verstevigingen blijken sowieso nodig te zijn, met of zonder
zonnepanelen. De versteviging van de kassen is een randvoorwaarde voor ons initiatief.
Door gebruik te maken van de postcoderoos regeling kunnen we duurzame energie leveren aan
huishoudens in omliggende postcodes die zelf geen zonnepanelen kunnen plaatsen. Een ander
voordeel is dat deze huishoudens, 15 jaar lang, geen energie belasting hoeven te betalen over de
opgewekte stroom. De regeling is recentelijk met een jaar verlengd tot eind 2020. We hebben er
belang bij dat de kassen snel verstevigd worden zodat we van start kunnen gaan met het realiseren
van de installatie.
Eigenlijk een win/win voor u als gemeente:
1. U kunt uw duurzaamheid doelen halen (huishoudens moeten tenslotte van het gas af),
2. de kassen van de kweektuin kunnen hun huidige vorm en functie voor de buurt behouden
en
3. u kunt op een unieke locatie, waar vele burger initiatieven en bezoekers samenkomen,
zichtbaar laten zien dat u burgerinitiatieven op gebied van duurzaamheid ondersteunt.
Wat kunt u nu precies voor uzelf, en dit mooie paradepaardje, doen:
•
•
•

Budget te reserveren voor versteviging van de hoge kassen in de begroting voor 2020
Prioriteit te geven door aan begin van het jaar te starten met de benodigde verstevigingen
Het NME dak aan ons ter beschikking te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen

Kunnen wij rekenen op uw steun voor dit rooskleurige initiatief?

Bijlage: brochure Kweekzon

