Motie Zonnepanelen op grote daken
Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 1 juli 2020,

Constaterende dat
•
•
•

•
•
•
•

De Stichting Kennemer Energie in 2016 een aanbesteding heeft gewonnen
om zonnepanelen op grote daken te realiseren;
De SKE daartoe vanaf medio 2016 gedurende 3 jaar door de gemeente werd
gefinancierd met als bijbehorende doelstelling dat nadien SKE zich financieel
zelf zou kunnen bedruipen;
Bij voorbaat waren beide partijen het erover eens dat er nog aanvullende
financiering nodig zou zijn gedurende 2 jaar na afloop van deze
financieringsperiode en dat beide partijen zich maximaal zouden inspannen
deze benodigde aanvullen financiering te organiseren;
Zonder deze aanvullende financiering SKE genoodzaakt is vanaf juli 2020
een slapend bestaan te gaan leiden;
Er op dit moment door mede door de inspanningen van SKE 20.000
zonnepanelen op grote daken zijn gerealiseerd;
SKE nu de prestatieverplichting wil aangaan om in de jaren 2020 en 2021
8.000 zonnepanelen op grote daken te realiseren;
SKE daartoe een bedrag nodig heeft van bijna 100.000 euro. De helft van dit
bedrag van in totaal 49.950 euro wil zij bij de gemeente in rekening brengen.
Voor 2020 betekent dit een bedrag van 24.950;

Overwegende dat
•

SKE heeft als projectontwikkelaar de laatste jaren heel wat kennis en ervaring
opgedaan, onder meer in het ontwikkelen van passende en aantrekkelijke
proposities voor de betrokken partijen, met contacten met de leveranciers, in
het gebruik maken van subsidieregelingen, met vergunningen, in het
opstellen van contracten, met de gang naar de notaris, welke zonnepanelen
passen op welk dak, het afsluiten van verzekeringen,de Postcoderoosregeling

•
•
•

van de Belastingdienst en in contact met buurtbewoners die zonnepanelen af
gaan nemen;
Het teloor gaan van de kennis en ervaring van SKE ten koste zal gaan van
doelen die het gemeentebestuur van Haarlem met betrekking tot de
warmtetransitie heeft gesteld;
SKE na het realiseren van de 8.000 zonnepanelen zichzelf financieel kan
bedruipen en vanaf het jaar 2022 geen aanvullende financiering van de
gemeente meer nodig heeft;
SKE bovendien de verwachting heeft om in de komende anderhalf jaar meer
dan 8.000 zonnepanelen te kunnen realiseren;

Draagt het college op om
1. Voor 2020 een bedrag van 24.950 euro te bestemmen voor de financiering van
de prestatieverplichting van SKE om zonnepanelen op grote daken te realiseren;
2. Dit bedrag ten laste te brengen van het budget voor duurzaamheid.
3. In de begroting 2021 een bedrag van 24.950 euro voor dit doel te reserveren;

en gaat over tot de orde van de dag.
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