
Geachte commissieleden, 
 
Dank dat ik mag inspreken voor uw commissie. Mijn naam is Erna Hollander en ik ben 
voorzitter van energiecoöperatie Kennemer Kracht. 
 
Ik heb mij aangemeld, omdat wij als energie coöperaties van deze regio zoveel mogelijk 
ons geluid willen laten horen. Dit doen we mede namens de Vereniging Energie 
Coöperaties Noord Holland. 
 
Onze belangrijkste boodschap aan u als commissieleden is stem in met de RES en pak de 
uitvoering samen met de samenleving op. Ondanks dat het ons als bewoners-initiatieven 
niet snel genoeg gaat zijn we positief over de RES want nu ontstaat er eindelijk een 
structuur, kennis wordt opgebouwd en overal gaat de overheid aan de slag. Dat is winst.  
 
De uitvoering van het Klimaatakkoord is een van de meest ingrijpende transities waar we 
voor staan. De Raad voor het Openbaar Bestuur stelt in het advies van Parijs naar praktijk 
niet voor niets dat gemeenten, provincies en waterschappen hiervoor de komende drie 
jaar minstens 1,8 miljard euro voor nodig hebben om de extra taken te kunnen uitvoeren 
die daaruit voortkomen. Van u vraag ik om daarbij vooral ook te kijken naar de inzet van 
de energiecooöperaties als uitvoeringspartners. 
 
Waar wij voor staan: 

• Participatieve planvorming, beleidsvorming en uitvoering  

• Zorgvuldige inpassing, aandacht voor natuur / landschap  

• Invulling 50% in eigendom lokale omgeving  
 
Een belangrijk onderdeel van de RES is het vinden van grote daken om deze vol te leggen 
met zonnepanelen. Ik wil u er op wijzen dat het realiseren van zonnestroominstallaties op 
grote daken geen laaghangend fruit is. Hoewel Haarlemse coöperaties, ondernemers en 
instellingen al meerdere daken gerealiseerd hebben is het vinden van beschikbare en 
geschikte daken namelijk een lastige klus. Ons advies; pak het zoeken gestructureerd aan 
en betrek bewoners, ondernemers, coöperaties en maatschappelijke instellingen daarbij. 
 
Opwek van energie is nuttig en noodzakelijk om ons klimaat leefbaar te houden, maar ze 
zijn net als alle andere menselijke activiteiten niet zonder nadelen voor de omgeving. 
Betrek daarom de bevolking bij het invulling geven aan het zoeken naar de inpassing en 
bij het uitvoeren van projecten. 
 
Omwonenden moeten kunnen profiteren van opwekprojecten in hun leefomgeving. 
Idealiter door zelf mede-eigenaar te zijn en te delen in de winst. Daarom is het belangrijk 
dat projecten zoveel mogelijk coöperatief worden opgezet. Voor mensen die niet 
draagkrachtig zijn bestaan daarvoor constructies waarbij de energiecooöperaties 
ondersteuning kunnen bieden. Zo blijven de baten in de omgeving en ervaren mensen 
naast de lasten ook de lusten. 
 
Dank voor uw aandacht. Als energiecoöperaties staan we klaar om onze uitvoeringskracht 
in te zetten. 
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