
 

 

Geachte leden van de Commissie Ontwikkeling van de gemeente Haarlem 

 

 

Op 2 december as wordt de nota verduurzaming gemeentelijk vastgoed besproken in de 

Commissie Ontwikkeling onder agendapunt 11. Deze bijdrage aan de bespreking van deze 

Nota richt zich op het belang van de collectieve zonnestroomdaken op gemeentelijk 

vastgoed, zoals wordt voorgesteld in Bijlage 1 onder Planning. 

 

Kennemer Kracht werkt samen met de andere Haarlemse energiecoöperaties en Stichting 

Kennemer Energie, aan de realisatie van collectieve zonnestroomdaken in Haarlem.  

De coöperaties geven hiermee concreet uitvoering aan de landelijke en gemeentelijke 

doelstelling in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) om tenminste 50% van 

de opwekinstallaties in lokaal eigendom te hebben. 

 

In  2016 zijn de eerste contacten geweest over het beschikbaar stellen van gemeentelijk 

vastgoed voor coöperatieve zonnestroomdaken. In 2016 en 2017 zijn er twee collectieve 

zonnestroomdaken op gemeentelijke vastgoed gerealiseerd namelijk op de Zijlpoort en op 

Het Hoofdkantoor in de Waarderpolder.  

Vervolgens  is van alle gemeentelijk vastgoed een energiescan gemaakt. De realisatie van 

nieuwe collectieve daken op gemeentelijk vastgoed is helaas uitgebleven, met 

uitzondering van het collectieve zonnestroomdak op de Kweektuin. 

 

Wij zijn nu in goed gesprek met de gemeente over de realisatie van nieuwe 

zonnestroomdaken en zijn bijzonder verheugd over de voorliggende nota waarin  B&W 

vanuit haar duurzaamheidsdoelstelling 24 daken uit de vastgoedportefeuille beschikbaar 

stelt aan de Haarlemse energiecoöperaties (zie bijlage 1 onder Planning van de nota over 

het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.)  

 

Het realiseren van deze collectieve zonnestroomdaken levert niet alleen een belangrijke 

bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente en aan de 

doelstelling van 50% van de opwek installaties in lokaal eigendom, maar is ook van 

essentieel belang voor de coöperatieve beweging. Immers is meer volume en verdere 

groei, van groot belang voor de coöperaties om verder te kunnen professionaliseren en 

continuïteit te kunnen waarborgen. Bovendien worden zo ook de coöperaties voor de 

inwoners van Haarlem een vertrouwde speler in de energietransitie.  



 

Wij vragen u dan ook om uw verantwoordelijkheid te nemen en deze lokale participatie 

verder te ondersteunen en versterken.  

 

Wij zijn, nu wij in samenwerking met de gemeente zo ver zijn gekomen, bezorgd dat bij 

het (eventueel) niet vaststellen van de voorliggende nota, ook het voornemen van de 

gemeente om het gemeentelijk vastgoed met een zonnestroominstallatie van Haarlemse 

energiecoöperaties te verrijken, wordt uitgesteld. 

 

De Haarlemse energiecoöperaties vragen daarom uw aandacht voor deze specifieke alinea 

in de nota over het ter beschikking stellen van gemeentelijk vastgoed aan lokale 

energiecoöperaties ten behoeve van het collectief opwekken van schone zonne-energie: 

het is van cruciaal belang voor de energietransitie in Haarlem dat dit onderdeel van deze 

nota, zoals beschreven, doorgang vindt en met voortvarendheid uitgevoerd wordt. 

 

 

 

 


