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Persbericht 1 september 2020 

 
 

Lokale Energiecoöperaties zien vaste grond onder hun voeten 
verdwijnen 
 

Uiterst verontrustend vinden de bestuurders van lokale energiecoöperaties Bergen 
Energie (Bergen NH) en Kennemer Energie (Haarlem) het voornemen van de 
regering om de wettelijke regeling, waarop hun bedrijfsvoering is gebaseerd, per 1 
januari 2021 te stoppen en te vervangen door een nieuwe regeling, een subsidie, 
vanaf het tweede kwartaal van 2021. Er ontstaat namelijk een situatie waarin voor 
lokale energiecoöperaties in Nederland geen ruimte meer is en zal zijn. Ze hebben 
een brief geschreven aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de 
leden van de Tweede Kamer met het verzoek de afschaffing van de huidige 
‘Postcoderoosregeling’ met twee jaar uit te stellen en daarmee ook de invoering 
van een nieuwe regeling met twee jaar uit te stellen. 
 
Gelijke kans om schone stroom op te wekken voor eigen gebruik 
Elk Nederlands gezin zou een gelijke kans moeten hebben om zelf, voor eigen gebruik, stroom op te wekken 
met zonnepanelen. Dat is de reden waarom nog maar acht jaar geleden door de toenmalige regering besloten 
is om een wettelijke regeling te maken voor huishoudens die zelf geen geschikt dak hebben (de fiscale Regeling 
Verlaagd Tarief, beter bekend als de ‘Postcoderoosregeling’). Deze regeling maakt het sindsdien mogelijk voor 
huishoudens en kleine bedrijven en organisaties om zonnepanelen op een andere plek dan hun eigen dak te 
exploiteren door het oprichten van een energiecoöperatie. Door deze wetgeving af te schaffen, en daarvoor 
een tijdelijke subsidie in de plaats te stellen, haalt de regering een streep door gelijke kansen van burgers bij 
het gebruik van zelf-opgewekte hernieuwbare energie. Bovendien wordt de bedrijfsvoering van de vele 
energiecoöperaties hierdoor ernstig bedreigd. De bestuurders van de genoemde energiecoöperaties vinden dit 
onverantwoord en onacceptabel. 
 
De huidige situatie: eigen dak niet geschikt, dan biedt een energiecoöperatie uitkomst 
Eén miljoen huishoudens heeft zonnepanelen op hun eigen dak. Voor hen is er de salderingsregeling die het 
blijvend mogelijk maakt te profiteren van zelf-opgewekte schone stroom. Voor veel gezinnen en kleine 
bedrijven is dit echter niet haalbaar omdat ze geen geschikt dak hebben. Denk daarbij aan huishoudens met 
huizen die niet geschikt zijn vanwege de ongunstige ligging ten opzichte van de zon, of aan 
bewoners/gebruikers van monumenten, of aan huishoudens in flatgebouwen, of aan huurders. Voor hen zijn 
energiecoöperaties de manier om ook zelf groene stroom op te wekken. Het financiële resultaat van 
exploitatie is voor huishoudens en kleine bedrijven, die zich verenigd hebben in een lokale energiecoöperatie, 
te vergelijken met het resultaat dat individuele huishoudens realiseren die groene stroom opwekken op hun 
eigen dak met behulp van de salderingsregeling.  
 
Lokale energiecoöperaties komen in zwaar weer 
In Nederland kent haast iedere gemeente wel een energiecoöperatie of een beginnend initiatief om in 
coöperatief verband bij te dragen aan de lokale energietransitie door onder andere het exploiteren van 
zonnestroom-installaties. Naar schatting zijn er in Nederland zo’n 700 energiecoöperaties en initiatiefgroepen 
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en loopt het aantal leden en deelnemers in de vele duizenden (zie ook de Lokale Energie Monitor 2019). De 
lokale initiatiefnemers worden vaak gesteund door de eigen gemeente en de provincie. Met het wegvallen van 
de wettelijke grond op vergoeding van zelf opgewekte groene stroom zullen veel lokale energiecoöperaties 
moeite krijgen met het ontwikkelen en de exploitatie van nieuwe opwek installaties. Ze zullen geen nieuwe 
projecten kunnen opzetten of zelfs moeten stoppen met hun activiteiten.  
 
Minder kans op gebruik grote zonnestroomdaken 
Het is de wens van de gemeenten, provincies en andere partijen die bijdragen aan de Regionale Energie 
Strategieën (RES; zie ook de website van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie) om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van de beschikbare grote daken voor het opwekken van stroom. Het voorgenomen 
beleid zal naar de mening van de verontruste bestuurders echter nadelige gevolgen hebben voor het benutten 
van de grote daken voor het opwekken van schone energie, omdat juist de leden van de energiecoöperaties 
zich willen verbinden aan grote zonnestroomdaken in hun directe omgeving.   
 
Klimaatakkoord 
In het Klimaatakkoord is opgenomen dat er naar gestreefd wordt dat 50% van de schone energie opgewekt 
wordt door lokale partijen, het principe van 50% in lokaal eigendom. De ontwikkeling van de meeste 
zonnestroomdaken van energiecoöperaties heeft een doorlooptijd van twee jaar. Met het schrappen van de 
huidige duurzame wettelijke regeling voor energiecoöperaties per 1 januari 2021 en met de voortdurende 
onbekendheid van de details van de nieuwe regeling die nog in ontwikkeling is op dit moment, wordt de 
opschaling van de ontwikkeling van opwekinstallaties voor schone energie door lokale energiecoöperaties naar 
de mening van ondergetekenden ernstig belemmerd.  
 
De oproep aan de ministier en de Tweede Kamer leden luidt 

• Stel de afschaffing van de huidige ‘Postcoderoosregeling’ met twee jaar uit 

• Benut het komende jaar om tijdig tot een nieuwe stimulerende regeling te komen als opvolger van de 

‘Postcoderoos-regeling’, waarmee de energietransitie en de warmtetransitie een serieuze kans van slagen 

maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor informatie, toelichting en vragen kunt u zich wenden tot: 
 
Coöperatie Bergen Energie                                               Kennemer Energie  
Roeland Kneppers Liesbet Hanekroot 
mail roeland@bergenenergie.nl mail liesbet.hanekroot@kennemerenergie.nl  
tel. 06 538 199 08 tel. 06 241 732 26 
  
Bijlage: 20200831 Brief aan Minister EZK 
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https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/28/klimaatakkoord-maakt-halvering-co2-uitstoot-haalbaar-en-betaalbaar

