
 

Beste leden van de commissie Beheer, 

 

Mijn naam is Erna Hollander, ik ben voorzitter van coöperatie Kennemer Kracht. Een aantal 

weken geleden heb ik ingesproken in uw commissie naar aanleiding van de informatienotitie 

potentie en realisatie zonne-energie op daken, en de tegenvallende voortgang daarvan. Toen 

heb ik het realisatie potentieel van de Haarlemse energiecooöperaties ingebracht om die 

voortgang te helpen bespoedigen. 

 

Ondertussen zijn wij over het plan van aanpak voor zonne-energie op daken in gesprek met 

de betreffende gemeente ambtenaren. Dit onderwerp raakt echter vele gemeentelijke 

afdelingen, en ik maak dan ook graag van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat 

gemeentelijke regie nodig is. 

 

De punten van het VEINH manifest ondersteunen wij. Datzelfde geldt voor de opmerkingen 

van andere insprekers over de zoekgebieden op water. Het draagvlak voor de energietransitie 

is belangrijk en daarom pleiten wij als coöperaties in Haarlem voor een focus op zon op 

daken. Laten we dat nu versneld voor elkaar krijgen. Daarbij helpt het als de gemeente zich in 

kan zetten voor de volgende zaken: 

 

1. Versterk de positie van de energiecooöperaties: zorg dat het verhaal van de 

energiecoöperaties, en de bijdrage die zij kunnen en willen leveren aan de 50% lokaal 

eigendom,  

a. bekend is bij alle gemeentelijke afdelingen,  

b. bij bedrijven, woningcorporaties en organisaties met een geschikt dak waarmee u in 

contact bent, 

c. én bij de netwerkbeheerders en energiebedrijven vanwege de relatie met het 

balansvraagstuk en de warmtetransitie. 

2. Werk samen met de energiecooöperaties aan de sociale propositie, die deelname aan 

duurzame projecten ook voor lagere inkomens mogelijk maakt. Daarbij is ondersteuning 

van de overheid bij het systeem van financiering cruciaal. NB. Dat gaat niet persé om 

financiële bijdragen van de overheid, maar juist om andere zaken zoals voldoen aan de 

regelgeving van de AFM, BNG, garanties en backup. 

3. Zorg dat er intern gemeentelijk geen extra belemmeringen worden opgeworpen als er 

daken in onderzoek zijn, veroorzaak geen onnodige ruis over reserveringen voor 

woningbouwlocaties in een verre toekomst, of mogelijke juridische blokkades bij erfpacht 

voor sport accommodaties. Dit vraagt om een ambtelijke houding van durven meedenken 

in plaats van eventuele risico’s uitvergroten. Daarvoor moeten zij van u de ruimte krijgen. 

4. Actief meedenken over andere zaken die kunnen helpen bij het voorelkaarkrijgen, zoals 

de verlaging van de OZB belasting voor dakeigenaren die ruimte bieden.  

 

Als goed voorbeeld van dat actieve meedenken wil ik de Groene Mug communicatie noemen, 

een dergelijke bijdrage aan de positieve houding tegenover de energie-initiatieven helpt enorm 

bij het werven van leden! 

 

Dank voor uw aandacht 

Erna Hollander, coöperatie Kennemer Kracht 


