
Haarlem, 21 december 2021 

 

Geacht college van B&W en geachte leden van de gemeenteraad, 

  

Wij hebben de lijst met de 24 daken die bedoeld zijn om beschikbaar te stellen aan de coöperaties 

met een aantal coöperaties, waaronder de hieronder genoemde, en de Stichting Kennemer Energie 

doorgenomen. De lijst bevat 24 daken, met adres en dakoppervlak (maar zonder verdere informatie). 

Om een rendabele businesscase te kunnen krijgen hebben de coöperaties als vertrekpunt dat een 

dak globaal een oppervlak moet hebben van minimaal 300 m2 en ruimte moet bieden aan minimaal 

250 panelen. Zeker gezien de uitgangspunten van de huidige SCE regeling, die qua 

rendement/terugverdientijd ongunstiger is dan de vorige postcoderoosregeling. Daarnaast zijn er in 

het haalbaarheidsonderzoek ook andere criteria van belang zoals de staat van de dakbedekking, de 

draagconstructie, de aansluitmogelijkheden, en dergelijke die maken of het uiteindelijk gaat lukken 

een coöperatief dak te realiseren. Nadere informatie over de genoemde daken op deze essentiële 

criteria hebben we op dit moment nog niet. Dus of deze daken geschikt zijn is door ons nog niet te 

beoordelen. 

Een groot deel van de daken op de lijst is kleiner dan de genoemde 300 m2. Dat maakt dat het risico 

dat deze daken afvallen, omdat er geen rendabele businesscase te maken is, op voorhand al erg 

groot. Daarnaast zullen er waarschijnlijk ook daken ongeschikt blijken na verder onderzoek op de 

andere criteria. Wij verwachten, op basis van onze ervaring, dat het aantal daken dat zal resteren van 

de lijst met 24 daken gering is. 

Wij waarderen de inzet van en de samenwerking met de gemeente, om samen met de Haarlemse 

coöperaties het lokaal eigendom in zonnestroomdaken, zoals in de RES wordt gevraagd, verder vorm 

te geven. Daarom overleggen we ook graag verder over een lijst met, binnen (de huidige 

businesscases) haalbare, daken voor de coöperaties om aan het lokaal eigendom in duurzame 

energieopwekking vorm te geven. 

  

Met vriendelijke groet,  

  


