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Onderwerp: Adhesie van de gemeenten van IJmond & Zuid-Kennemerland voor brief energiecoöperaties t.b.v.
verlenging PCR regeling

Geachte heer Wiebes,
Naar wij begrijpen heeft onze samenwerkingspartner Stichting Kennemer Energie zich, samen met
Coöperatie Bergen Energie, per brief tot u gewend over de bezwaren tegen de afbouw van de
postcoderoos regeling. Graag willen de gemeenten uit de regio IJmond & Zuid-Kennemerland
eveneens onze bezwaren naar voren brengen rond de afbouw van de regeling.
Met deze brief laten de gemeenten zien dat zij adhesie betuigen en verzoeken wij u:
- De afschaffing van de huidige postcoderoosregeling met twee jaar uit te stellen
- De komende tijd te benutten om tot een nieuwe stimulerende regeling te komen die recht
doet aan de uitgangspunten van de RES voor 50% lokaal eigenaarschap.
Gemeenten zijn juist nu in gesprek met hun raden en bewoners over de Regionale Energie
Strategieën. Hierbij is duidelijk dat het benutten van grote daken door de raadsleden en de bewoners
het belangrijkste wordt gevonden. Alleen wanneer de grote daken goed benut worden, ontstaat er
draagvlak voor aanvullende locaties zoals wind en zon op land. Een van de belangrijkste argumenten
hierin is het streven dat de opbrengst van projecten voor minimaal 50% ten goede komt aan de
omgeving via lokaal eigendom.
Echter met het voornemen van de afschaffing van de postcoderoosregeling lijkt uitvoering hiervan in
de knel te komen. Lokale energiecoöperaties komen hiermee in zwaar weer terecht. Juist nu de
RES’en in de raden worden vastgesteld.
Lokale energiecoöperaties komen in zwaar weer
Na bestudering van de voorgenomen subsidieregeling (nieuwe postcoderoos regeling) en van de
kwalitatieve doorrekeningen van het PBL vrezen wij dat de hoogte van de beoogde subsidie bij lange
na niet toereikend zal zijn om lokale energiecoöperaties zelfs op korte termijn te faciliteren.

Bovendien worden lokale energiecoöperaties in de voorgestelde subsidieregeling geconfronteerd
met extra barrières.
Minder kans op gebruik grote zonnestroomdaken
Het is de wens van de gemeenten, provincies en andere partijen die bijdragen aan de Regionale
Energie Strategieën (RES; zie ook de website van het Nationaal Programma Regionale Energie
Strategie) om zoveel mogelijk gebruik te maken van de beschikbare grote daken voor het opwekken
van stroom. Het voorgenomen beleid zal naar de mening van de verontruste bestuurders echter
nadelige gevolgen hebben voor het benutten van de grote daken voor het opwekken van schone
energie, omdat juist de leden van de energiecoöperaties zich willen verbinden aan grote
zonnestroomdaken in hun directe omgeving.
Klimaatakkoord
In het Klimaatakkoord is opgenomen dat er naar gestreefd wordt dat 50% van de schone energie
opgewekt wordt door lokale partijen, het principe van 50% in lokaal eigendom. De ontwikkeling van
de meeste zonnestroomdaken van energiecoöperaties heeft een doorlooptijd van twee jaar. Met het
schrappen van de huidige duurzame wettelijke regeling voor energiecoöperaties per 1 januari 2021
en met de voortdurende onbekendheid van de details van de nieuwe regeling die nog in ontwikkeling
is op dit moment, wordt de opschaling van de ontwikkeling van opwekinstallaties voor schone
energie door lokale energiecoöperaties naar de mening van ondergetekende ernstig belemmerd.
Wij verzoeken u daarom met klem ons verzoek over te nemen en daarmee de gemeenten samen met
de lokale energiecoöperaties de kans te geven om de gestelde doelen te behalen.
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