
 

Beste leden van de commissie Beheer, 

 

Mijn naam is Erna Hollander, ik ben voorzitter van coöperatie Kennemer Kracht, dat is de nieuwe naam van 

coöperatie Kennemer Energie. De naam is gewijzigd om te benadrukken dat de kracht van coöperatie en 

deelnemers in de verduurzaming van de regio voorop staat. En ook om een duidelijker onderscheid te maken 

met stichting Kennemer Energie.  

 

Ik wil het realisatie potentieel van de Haarlemse Energie coöperaties inbrengen. De behoefte aan feiten en 

cijfers is groot maar leidt af van de daadwerkelijke noodzaak, namelijk het gezamenlijk "voor elkaar krijgen van 

de opschaling van duurzame opwek". Daarvoor is durf en doorpakken nodig. Als energie initiatieven uit 

Haarlem weten we in grote lijnen waar de belemmeringen op voortgang zitten en wat wij kunnen doen. 

 

Het draagvlak bij Haarlemmers voor zonnestroominstallaties op grote daken is groot, en toch is het de 

afgelopen 5 jaar slechts mondjesmaat gelukt de bestaande (nu 8 stuks) voor elkaar te krijgen ondanks de 

inspanningen van gemeenteambtenaren, commerciële en gesubsidieerde inzet en veel vrijwilligersuren. 

 

Het stokt namelijk aan de voorkant, in het beschikbaar krijgen van locaties en dat heeft te maken met een 

aantal zaken die gebouweigenaren ervan weerhouden om door te pakken. Onder meer: 

⁻ Regelgeving, die kan beter en scherper. 

⁻ En meer samenhangende en gerichte overheidsmedewerking 

 

Deze 2 zaken liggen bij de landelijke overheid, maar ook regionaal en lokaal kan het helpen daar aandacht 

voor te vragen. Daarbij hebben we vooral kennis, inzet en tools nodig van het gehele ambtelijke apparaat en 

niet alleen van de goedwillende inzet van bijvoorbeeld het team Duurzaamheid of een andere enkeling. Wij 

vragen daarvoor ook aandacht bij het gemeentebestuur en de lokale politieke partijen. Wij praten daar graag 

verder over. 

 

De inzet van de Haarlemse coöperaties in samenwerking met stichting Kennemer Energie heeft bewezen 

meerwaarde die we graag willen uitbouwen. Met het gezamenlijk aantal gerealiseerde installaties hebben we 

laten zien dat we bedrijven en organisaties op een professionele manier ontzorgen in projectontwikkeling en 

uitvoering op transparante / niet commerciële wijze, met aandacht voor bedrijfsbelang. Win-win-win. 

Collectieve installaties worden gefinancierd door deelnemers uit de omgeving, die daar een mooi rendement 

voor krijgen en meer interesse tonen in verduurzaming. Bedrijven en organisaties ontvangen een 

dakvergoeding, kunnen daarvoor eventueel deelnemen als lid en kunnen de installatie na een aantal jaar voor 

een fractie van de oorspronkelijke investering overnemen voor eigen gebruik. Bovendien wordt de band met de 

omgeving versterkt. We zijn net weer een dakoffensief gestart om de opschaling een boost te geven en zouden 

graag zien dat de gemeente zich nog gerichter en actiever inzet voor het onder de aandacht brengen hiervan 

in haar netwerk. Daarbij hoef ik hopelijk niet te benadrukken dat het absoluut tijd is om meer gemeentelijke 

panden voor collectieve opwek aan te bieden. 

Tot slot is het hoog tijd de energie coöperaties uit Haarlem en stichting Kennemer Energie een volwaardige 

plek aan de RES tafel te geven. Wij worden immers geacht de uitvoering straks gezamenlijk voor 50% van de 

te realiseren ambitie op ons te nemen. Dan verdienen we net als de andere professionele stakeholders een 

erkenning van onze positie als voorelkaarkrijgers. 

 

Dank voor uw aandacht 

Erna Hollander, coöperatie Kennemer Kracht 


