
 

Brandbrief van de energiecoöperaties in Zuid-Kennemerland 

 

Haarlem, 3 juni 2022 

 

Betreft: Uw hulp nodig bij energiecoöperaties: verlaging prijs per kWh SCE subsidie doet 

lokale duurzame energieprojecten de nek om. 

 

Geachte heer Jetten, 

 

Eind januari dit jaar adviseerde het Planbureau voor de Leefomgeving aan u als Minister 

van EZK de tarieven in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking voor 2022 

neerwaarts bij te stellen. Voor kleinverbruikersaansluitingen/zon van 14,6 naar 12,4 

cent/kilowattuur, en voor grootverbruikersaansluitingen van 12,1 naar 9,6 c/kWh.  

De energiecoöperaties in Haarlem en Zuid-Kennemerland zien hun plannen om meer 

collectieve zonnedaken te realiseren hierdoor ernstig gedwarsboomd. De lagere tarieven 

betekenen dat de business cases voor geplande projecten negatief uitvallen, dus 

onhaalbaar worden. 

 

Verlaging SCE tarief ontmoedigt  inwoners om te investeren  
 

Een belangrijk deel van de opgave voor bestuurders van energiecoöperaties is het werven 

van nieuwe deelnemers/investeerders binnen de postcoderoos van een gepland 

zonnestroomdak. Om die potentiële deelnemers een solide financieel perspectief te 

kunnen bieden, is een redelijke terugverdientijd noodzakelijk. Een verschil van een paar 

cent per kilowattuur lijkt wellicht futiel, maar betekent in de rendementsberekeningen – 

bij deze tarieven – dat de terugverdientijd meer dan 10 jaar gaat worden (van de in totaal 

15 jaar van de regeling).  

 

Voor de initiatiefnemers van nieuwe zonnestroomprojecten wordt het daardoor 

moeilijker zo niet onmogelijk potentiële participanten te werven voor deze projecten. 

Veel inwoners van Zuid-Kennemerland zijn gemotiveerd om bij te dragen aan de 

energietransitie en verlaging van de CO2-uitstoot, maar het financiële aspect speelt 

daarbij zeker ook een rol. Wij achten een rentabiliteit van coöperatieve 

zonnestroomdaken die gelijke tred houdt met die van particuliere huiseigenaren met pv-

panelen, alleszins redelijk zo niet een eerste vereiste.  

 



 

Een goede subsidie is noodzakelijk voor de energietransitie 
 

Lokale energiecoöperaties hebben geen winstoogmerk. Initiatiefnemers / bestuurders van 

energiecoöperaties doen het werk voornamelijk vrijwillig. Zij zetten hun ervaring en 

kennis uit hun beroepspraktijk in om vaak onbetaald en met deskundigheid de projecten 

op te zetten, te begeleiden en te beheren. Dat draagt in hoge mate bij in het zo laag 

mogelijk houden van de kosten voor deze geplande SCE-projecten.  

 

In de gemeenten Haarlem en Velsen hebben coöperaties sinds 2015 16 collectieve 

zonnestroominstallaties gerealiseerd en in beheer. In de gemeente Heemstede zijn 7 

projecten gerealiseerd en in beheer. In totaal voor 2.110.965 Wp aan opgesteld vermogen.  

 

Andere bronnen voor duurzame energie zijn weliswaar gepland in onder meer de 

Regionale Energie Strategie, maar tot op heden nog niet operationeel. Gemeenten als 

Haarlem, Heemstede en Velsen streven in de Routekaart Duurzaamheid naar een reductie 

in CO2-uitstoot. Meer gezamenlijke zonnestroominstallaties, op bedrijfspanden, 

gemeentelijk vastgoed en flatgebouwen (in samenwerking met VvE’s) zijn daarbij 

absoluut noodzakelijk. 

 

Huidige verlaagde SCE subsidie werkt demotiverend 
 

Het vinden van geschikte daken voor collectieve zonnestroominstallaties, het werven van 

voldoende nieuwe deelnemers, het aanvragen van de SCE-subsidie en het 

uitvragen/vergelijken van offertes vergt vaak meerdere jaren. Als gedurende dat proces 

tarieven naar beneden worden bijgesteld, is dat voor initiatiefnemers zeer ontmoedigend. 

 

Uw hulp nodig om klimaatdoelen te bereiken 
 

Wij dringen er bij u dan ook op aan de basistarieven in de SCE-regeling – de 

postcoderoosregeling nieuwe stijl – op hetzelfde niveau te houden als in het voorgaande 

jaar, toen de SCE werd ingesteld. Een consistente subsidieregeling met tarieven die 

business cases realiseerbaar maken, zal helpen om de klimaatdoelen van het kabinet te 

verwezenlijken en aldus ook bijdragen aan de verwezenlijking van nieuwe coöperatieve 

zonnestroominstallaties in onze regio. 

 

 



 

Uw reactie zien we met belangstelling tegemoet en wij zijn uiteraard bereid e.e.a. 

persoonlijk toe te lichten.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mariette A.Wessels 

Secretaris Kennemer Kracht 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  


