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Haarlem, 23 september 2019 

 

Aan de gemeente Haarlem 

College van b&w 

Gemeenteraad 

 

Betreft uitnodiging Initiatievencafé / Haarlems Klimaatakkoord 

 

Geacht gemeentebestuur, 

Wij ontvingen een uitnodiging voor het Initiatievencafé, thema Haarlems 

Klimaatakkoord, op 18 november. Daarin nodigt u burgers en bedrijven uit met 

ideeën te komen onze stad duurzamer te maken. 

Wij, Coöperatie Spaarnezaam, willen daar graag een bijdrage in leveren. Zoals wij ook 

al sinds onze oprichting in 2016 hebben laten blijken. Na de succesvolle aanleg van de 

zonnestroominstallatie op het gebouw Zijlpoort hebben wij regelmatig voorstellen 

aan de gemeente gedaan om meer collectieve zonnepanelen-installaties van de 

grond te krijgen en zo meer duurzame elektriciteit op te wekken voor Haarlemmers. 

Wij vroegen steun aan de gemeente om meer gemeentepanden te kunnen benutten; 

en ook omdat particuliere ondernemers/eigenaren van grote, goed gelegen 

gebouwen (daken) moeilijk over te halen zijn hun dak ter beschikking te stellen.  

Zo hebben wij een voorstel gedaan aan de gemeente om een garantieregeling uit te 

werken om een risico voor dakeigenaren te ondervangen (voortijdige verplaatsing 

van de installatie i.v.m. onvoorziene sloop). De gemeente wilde daar niet in mee, met 

als gevolg dat wij een vergaand ontwikkeld plan voor een groot zonnepanelendak op 

het NZH-museum moesten afblazen.  

Verder wilden wij aan de slag met de Bibliotheek, maar moesten pas laat en via via 

vernemen dat dat niet door kon gaan omdat het gebouw eerst aangepast moet 

worden.  
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Wij hebben begin 2018 de gemeente voorgesteld om op twee locaties (gemeentelijke 

eigendom) van welzijnsorganisatie Dock (Jan Sluyterslaan, 

regiokantoor/activiteitencentrum, en wijkcentrum De Ringvaart Floris van 

Adrichemlaan) collectieve zonnestroom-installaties aan te leggen (met daarbij een 

gunstige financieringsregeling en een plan voor buurtgerichte aanpak en creëren van 

draagvlak). Wij hebben mogelijkheden onderzocht om op de daken van het 

Noordhollands Archief, Stedelijk Gymnasium, twee VvE’s aan het Nassauplein, VvE 

Klein Heiligland, VvE Zuidpolder, de Jopenkerk, IV (ingenieursbureau) en twee 

bedrijven in de Waarderpolder (Schous en Simon Levelt) collectieve zonnepanelen te 

installeren. Helaas, zonder succes. 

In mondeling overleg met wethouders en ambtenaren hebben wij de suggestie 

gedaan door middel van een korting in de gemeentelijke belastingen dakeigenaren 

over de streep te halen. En hebben geopperd om bij de handhaving van de wet 

Milieu (die bedrijven verplicht energiebesparende maatregelen te nemen als die zich 

in 5 jaar terugverdienen) een accent te leggen op zonnepanelen-daken (als positief 

meetellend in de EPC-norm). 

Wij hebben in een mail aan de wethouder de mogelijkheid aangegeven om – bij 

vervanging van de 4 stilstaande windturbines bij Schoteroog – een of meer nieuwe 

windturbines via de postcoderoosregeling te financieren. Waarbij deelnemers zelfs 

zonder zelf te moeten investeren, kunnen profiteren van groene stroom, een aanpak 

die is uitgewerkt door Qurrent). 

En we vragen de gemeente al jaren met ons de lijst met gemeente-panden door te 

nemen om per gebouw de optie van een zonnedak te kunnen overwegen. Al die tijd 

horen wij dat die lijst ‘wordt opgesteld’ of ‘bijna klaar is’ maar verder blijft het stil. 

Begin februari dit jaar, tijdens een gesprek met wethouder Robbert Berkhout, 

meldden ambtenaren nog dat er een shortlist van tien meest geschikte gemeentelijke 

daken ‘in de maak was’. Daarover hebben wij niets meer gehoord. 

Wij doen dus regelmatig voorstellen, onderzoeken mogelijkheden, leveren 

suggesties, maar wij krijgen nauwelijks reacties van de kant van de gemeente. 
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Dus u begrijpt wellicht dat wij – toen we de uitnodiging voor het Initiatievencafé 

ontvingen – ons afvroegen of nieuwe initiatieven nu wel in vruchtbare aarde vallen. 

Als u nagenoeg niets doet met onze voorstellen, neemt u ons dan nog serieus? Gaat 

u wel actief aan de slag om nieuwe ideeën uit het Initiatievencafé verder uit te 

werken en daarover met energie-intiatieven/burgers te communiceren? 

Wij weten natuurlijk allemaal dat in het landelijke Klimaatakkoord de gemeenten een 

duidelijke regisseursrol is toebedeeld en – bijvoorbeeld – een transitievisie warmte 

moeten opstellen. Als Haarlem ‘van het gas af gaat’ is duurzame elektriciteit nog 

meer broodnodig voor warmtepompen.  

Bovendien loopt de huidige postcoderoosregeling eind 2020 af (wordt omgevormd). 

Het is een prima regeling die groene stroom op een betaalbare manier mogelijk 

maakt voor wie geen eigen zonnedak heeft. Er is dus alle reden om nog dit jaar een 

eindspurt in te zetten om meer zonnepanelen-daken te ontwikkelen. Dat willen wij 

graag bespreken tijdens het Initiatievencafé. En wij zijn uitermate benieuwd welke 

initiatieven en mogelijke incentives voor dakeigenaren de gemeente zelf daarbij 

inbrengt. 

 

Vriendelijke groet,  

Benno Boeters, 

Voorzitter bestuur Spaarnezaam 

 


