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Stand van Zaken/afdoening
Participatie is een belangrijke pijler van het duurzaamheidsprogramma. De gemeente stimuleert, faciliteert
en co-creëert met initiatieven die een bijdrage leveren aan de energietransitie. Een succesvol thema is
collectieve zonnestroom (in de motie wordt dit coöperatieve zonnedaken genoemd). De gemeente
verstrekt hiervoor subsidie, onderhoudt een netwerk, en werkt aan het wegnemen van belemmeringen.
Het meedenken en het samen met initiatiefnemers en partners zoeken naar oplossingen om het stagneren
van dergelijke initiatieven te voorkomen is een passende rol voor de gemeente. Maar het is belangrijk dat
het eigenaarschap bij de initiatiefnemers blijft en dat de gemeente het initiatief niet overneemt door zelf
een plan te bedenken.
Om het aantal collectieve zonnestroomprojecten in de stad op te schalen en te versnellen, en om
initiatiefnemers te ondersteunen in het realiseren en beheren van collectieve zonnestroomdaken, is in
2016 een aanbesteding georganiseerd. De opdracht is gegund aan Stichting Kennemer Energie en loopt tot
eind dit jaar. Daarna gaat Stichting Kennemer Energie zelfstandig door en blijft daarmee een belangrijke
partner voor de gemeente. Stichting Kennemer Energie zet onder andere in op het werven van daken en
het beperken van de risico's voor de deelnemers.
Stichting Kennemer Energie is dus ook aan zet om, samen met initiatiefnemers (die hieraan mee willen
werken), de risico's in beeld te brengen en oplossingen te bedenken. De gemeente pakt hier een
faciliterende rol in. Het tempo is daarom afhankelijk van hoe snel de partners in de stad kunnen schakelen
en ligt grotendeels buiten de invloedssfeer van de gemeente. Wel wordt er vanuit team duurzaamheid
gefaciliteerd om de afspraken hierover te organiseren en wordt ook de rol van de gemeente bij de
mogelijke oplossingen bekeken. In dit onderzoek wordt specifiek ook de mogelijkheid van een
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Waarborgfonds onderzocht. Energiecoöperatie Spaarnezaam biedt actief aan om hierin mee te denken en
hebben hierover een brief aan de coalitiepartijen gestuurd, inclusief een eerste schets voor het ontwikkelen
van dit Waarborgfonds.
Donderdag 14 juni is er een afspraak geweest met Stichting Kennemer Energie en de gemeente om een
plan van aanpak op te stellen voor het inventariseren van de risico's, het ontwikkelen van oplossingen en
het betrekken van de initiatiefnemers in dit proces. Hierbij is specifiek aandacht voor de ideeën van
Spaarnezaam die actief aangeeft mee te willen werken. Na de zomer kan het plan van aanpak en
waarschijnlijk ook al de eerste resultaten van het onderzoek en oplossingsrichtingen (inclusief de
mogelijkheid van een waarborgfonds) met de raad worden gedeeld om de motie af te doen. Hierin zal ook
de rol van de gemeente expliciet benoemd worden.
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