Inspreken door Stichting Kennemer Energie bij de
Commissie Beheer op 13 februari 2020 in Haarlem
Dank voorzitter.
Beste leden van de commissie beheer,
Mijn naam is Liesbet Hanekroot ik maak graag van de gelegenheid gebruik om in te spreken namens
Stichting Kennemer Energie ten behoeve van het opwekken van zonne-energie op grote daken.
Ik wil graag uw aandacht vragen voor een specifieke bedreiging en gelukkig ook kansen bij de ingezette
energietransitie in Haarlem. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de situatie en op die
manier goed geïnformeerd tot passende oordeelsvorming kunt komen.
We hebben gezamenlijke belangen
•

De gemeente Haarlem en andere gemeenten in Zuid-Kennemerland willen in 2030 klimaatneutraal
en in 2040 aardgasvrij zijn. Kennemer Energie werkt aan de uitrol van minimaal 100.000 panelen
op grote daken in de regio voor 2030, Dit is opgenomen in de Routekaart naar Klimaatneutraal uit
2017.

•

Veruit de meeste deelnemers aan de recente bijeenkomsten van de Regionale Energie Strategie
(RES) hebben duidelijk gemaakt dat we zo spoedig mogelijk alle grote daken zouden moeten
benutten voor het opwekken van schone energie, omdat het geen beroep doet op de schaarse
publieke ruimte en de elektriciteit produceert waar deze wordt verbruikt. Kennemer Energie is
expert in de ontwikkeling van dit soort projecten, heeft inmiddels een tiental projecten succesvol
opgeleverd en gaat dit jaar opnieuw een ‘dakoffensief’ opstarten om meer gebouwen te werven in
samenspraak met Coöperatie Kennemer Kracht en andere partners in de regio.

•

In het Klimaatakkoord staat de ambitie dat 50% van de opwek van schone energie in lokale handen
terecht komt. Kennemer Energie doet en regelt precies dat samen met haar partners.

•

Veel inwoners en partijen maken zich zorgen over de energietransitie waarbij bepaalde groepen
mensen uitgesloten worden van deelname en daarvan last kunnen krijgen. Kennemer Energie zoekt
juist naar oplossingen voor deze groepen mensen samen met haar partners.

Kortom: het versnellen van het realiseren van grote zonnestroomdaken waarin de inwoners, bedrijven en
andere organisaties maximaal kunnen participeren zou de hoogste prioriteit moeten krijgen, juist om de
transitie naar aardgasvrij in onze stad te doen slagen.

Maar....... het voortbestaan van Stichting Kennemer Energie wordt bedreigd en daarmee de continuïteit van
haar inzet en haar impact op precies deze gebieden.
Laat me Kennemer Energie kort bij u introduceren
Kennemer Energie is een maatschappelijke onderneming die in Haarlem en omstreken grote (collectieve)
zonne- en windprojecten realiseert. In 2016 hebben we samen met de gemeente Haarlem het streven
geformuleerd om in 2030 in onze stad 100.000 zonnepanelen op grote daken geïnstalleerd te hebben
Ons doel is dus om zoveel mogelijk grote daken te benutten voor het opwekken van zonne-energie, en
zoveel mogelijk Haarlemmers – burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven - de mogelijkheid te
bieden om op eigen of andermans grote dak schone energie op te wekken en zo hun energierekening te
verlagen. Kennemer Energie bedenkt hiervoor oplossingen en werkt passende proposities uit, ontwikkelt
tools, benadert gebouweigenaren, regelt de financiering of crowdfunding, deelt relevante informatie en
geleerde lessen en realiseert concrete projecten.
Wanneer we een collectief zonnestroomdak hebben gerealiseerd in samenwerking met een
energiecoöperatie, dragen we deze installatie na oplevering over aan die lokale of regionale
energiecoöperatie. De coöperaties SpaarneZaam, Haarlem Noorderlicht, Energiek Velsen en Kennemer
Kracht (voorheen Coöperatie Kennemer Energie) zijn partijen waarin de afgelopen periode projecten mee zijn
gerealiseerd. Haarlemmers die deelnemen aan een collectief zonnestroomdak zijn lid van de betreffende
energiecoöperatie en ondervinden daarvan financiële en sociale voordelen. De energiecoöperatie zorgt als
eigenaar en beheerder voor de operationele installatie o.a. voor de energie- en ledenadministratie van de
inwoners die participeren in een collectief zonnestroomdak. Op die manier borgen we gezamenlijk de
continuïteit en maken we opschaling van het aantal grote en collectieve zonnestroomdaken mogelijk.
Wat onderscheidt Kennemer Energie van andere partijen zoals de ‘gewone’ installateur en
subsidie adviseur?
•

Kennemer Energie staat voor maximale maatschappelijke waarde creatie voor zoveel mogelijk
relevante partijen. We beginnen dus bij de belangen en (on)mogelijkheden van de eigenaren en hun
eigendommen, nemen de belangen van omwonenden mee en zoeken op basis daarvan naar
passende technische, financiële en maatschappelijke oplossingen.

•

Kennemer Energie ontzorgt de gebouweigenaar van A tot Z, inclusief het geschikt maken van
zijn/haar daken voor een zonnestroominstallatie.

•

Kennemer Energie ontzorgt tijdens de projectontwikkeling alle lokale/regionale energiecoöperaties
en hun leden die een collectief zonnestroomdak of windmolen willen realiseren.

•

Kennemer Energie versterkt de lokale /regionale economie door zoveel mogelijk met lokale /
regionale partners samen op te trekken bij de realisatie van de installaties.

Deze aanpak vergt vooruitkijken, de regie nemen en een lange adem, en het goede nieuws is dat dat blijkt te
werken. Hier volgen enkele concrete resultaten waar we trots op zijn:
•

Nova College (Zijlweg) met ruim 90 huishoudens/deelnemers

•

KDC Rozemarijn (Europawijk) met ruim 30 huishoudens/deelnemers

•

De Zijlpoort (centrum) met ca. 30 huishoudens/deelnemers

•

Het Hoofdkantoor (Waarderpolder) met ca. 34 huishoudens/deelnemers

•

Sportvereniging Onze Gezellen (Delftplein) met ca. 36 huishoudens/ deelnemers
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We gaan dit jaar samen met Coöperatie Kennemer Kracht en bewoners van de Planetenbuurt en De Krim een
collectief zonnestroomdak realiseren op het Mendel College. En zo zitten er meer schoolgebouwen, een VvE,
een sporthal en een bedrijf concreet in de pijplijn voor dit jaar.
Voor bedrijven en organisaties die voornamelijk voor eigen gebruik zonnepanelen willen hebben heeft
Kennemer Energie voor VvE het Reinaldahuis een installatie met 400 zonnepanelen gerealiseerd en worden
dit jaar zonnestroominstallaties aangelegd bij minimaal vijf panden van bedrijven in de Waarderpolder,
waaronder daken van Spaarnelanden.
Wat is er nu nodig om de ingezette opschaling van het realiseren van grote (collectieve)
zonnestroomdaken daadkrachtig te kunnen continueren en versterken?
In het kort: samenwerking met en een financiële bijdrage van de gemeente Haarlem.
Laat het duidelijk zijn: De gemeente Haarlem spant zich momenteel op diverse gebieden in dit mogelijk te
maken. Maar er is meer nodig om de gewenste resultaten te kunnen realiseren.
Bij de oprichting van Stichting Kennemer Energie in 2016 was het voor ons en de gemeente duidelijk dat na
de succesvolle oplevering van de opdrachten uit de aanbesteding, er voor nog ca. 2,5 jaar aanvullende
financiering nodig zou zijn. Die zou nodig zijn om een solide professionele basis op te bouwen en momentum
te krijgen en tegelijkertijd een situatie te creëren waarin Stichting Kennemer Energie als organisatie niet
meer afhankelijk zou zijn van subsidie of andere externe financiering.
De Provincie Noord-Holland verstrekte een bescheiden bijdrage voor enkele specifieke projecten. Stichting
DOEN ziet het belang van onze werk en heeft ons de afgelopen jaren mede gefinancierd. Ook heeft Stichting
DOEN aangegeven open te staan voor vervolgfinanciering, maar wil dit niet alleen doen en stelt dus de
voorwaarde voor co-financiering door een derde partij.
De gemeente Haarlem stelt sinds eind 2018 geen subsidie of andere financiering meer beschikbaar aan
Kennemer Energie, ondanks de succesvolle afronding van de aanbesteding, ondanks de erkenning van de
positieve waarde van Stichting Kennemer Energie voor Haarlem en de Haarlemmers én ondanks dat de
gemeente mede aan de basis heeft gestaan van de oprichting van Kennemer Energie.
Het feit dat de gemeente Haarlem zich financieel niet committeert aan Kennemer Energie, is een directe
bedreiging voor het voortbestaan van de Stichting, de lopende projecten en daarmee voor de continuering
van de professionele en maatschappelijke diensten ten behoeve van de energietransitie in Haarlem e.o.
Energiecoöperaties dreigen niet meer toegang te krijgen tot de ontwikkelde kennis, tools en professionele
inzet van Stichting Kennemer Energie om nieuwe collectieve zonnestroomdaken in beheer te krijgen.
Gebouweigenaren dreigen kansen mis te lopen om hun daken maximaal te kunnen benutten voor het
opwekken van schone zonne-energie.
Het afzien van financieel commitment van de gemeente Haarlem geeft namelijk ook een verkeerd signaal af
naar andere (potentiële) financiers, zoals Stichting DOEN en de Provincie NH.
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Wat is er concreet nodig?
Kennemer Energie kan zich in toenemende mate zelf bedruipen uit de inkomsten uit projecten, maar heeft
voor zowel 2020 als 2021 aanvullende financierig nodig van 100.000 euro. Wij verwachten daarna geen
verdere subsidiëring meer nodig te hebben om onze diensten te kunnen blijven verlenen en uitbreiden en op
die manier alsnog de gewenste 100.000 zonnepanelen op grote daken in 2030 te kunnen behalen.
We verzoeken de gemeente dringend om zich te committeren om hiervan 50% - dus 50.000 euro in 2020 en
50.000 euro in 2021 - te organiseren. Als ik zeg ‘organiseren’ dan bedoel ik dat die gelden uit eigen middelen
kunnen komen, maar ook uit andere bronnen zoals van de Provincie Noord-Holland, de VNG/BNG, een
landelijke of EU bron of uit een combinatie hiervan.
Kennemer Energie zet zich graag maximaal in om de gezamenlijke belangen te dienen en zo de (sociale)
energietransitie en daarmee de warmtetransitie in Haarlem een serieuze kans van slagen geven.
Voor meer inzicht in de uitvoeringspraktijk van de grote zonnestroomdaken en in Kennemer Energie,
verwijzen we graag naar onze website en met name onze jaarverslagen
https://kennemerenergie.nl/over-ons/statuten-en-jaarverslagen-van-kennemer-energie/
Dank voor uw aandacht.
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