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Kennemer Kracht wordt ondersteund door 
 
 

  
 
EMPOWER2.0 is funded within the Interreg program North Sea Region,  
the cross-border collaboration program with financial support of the  European Fund for Regional Development. More 
information: https://northsearegion.eu/.   
The project also receives funding from local actors. 
For more information: https://northsearegion.eu/empower-20/ 
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Inleiding 
De begroting voor 2023 betreft de organisatorische activiteiten van de coöperatie, gericht op de realisatie van nieuwe 
projecten en het optimaal opereren van de gerealiseerde projecten. De kosten van de cooperatie worden 
(gedeeltelijk) doorbelast aan de projecten via een jaarlijks tarief per stroomdeel.  
 
In deze begroting is ook een prognose voor 2022 opgenomen van de verwachte resultaten per zonnestroom installatie 
(zie pagina 4). 
 
De begroting per installatie is bij de start van het project vastgesteld in de business case en toegelicht in de project 
brochure. De jaarlijkse resultaten van de individuele installaties, inclusief de voorgestelde winstdeling, wordt 
verantwoord in het jaarverslag in het voorjaar van 2023.  
 
Doel Kennemer Kracht  
De coöperatie Kennemer Kracht heeft als doel het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen en het 
op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van energie, 
direct of indirect ten behoeve van haar leden om daarmee een significante bijdrage te leveren aan de transitie naar 
een klimaat neutrale regio. De coöperatie streeft daarbij voor haar leden naar een zo optimaal mogelijk rendement 
tegen zo laag mogelijke risico’s.  
 
Doelgroepen Kennemer Kracht  
Vanuit haar doelstelling ontwikkelt en beheert Kennemer Kracht collectieve energieopwekkingsprojecten voor de 
volgende doelgroepen:  

• Voor individuele inwoners van Kennemerland die zelf geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen, biedt 
Kennemer Kracht de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een collectief energieproject  

• Voor buurt en wijkinitiatieven, die voor de realisatie van een collectief energieopwekkingsproject geen eigen 
coöperatie kunnen of willen oprichten, biedt zij de juridische en organisatorische structuur  

• Voor bestaande energiecoöperaties staat deze structuur ook ter beschikking. Vanwege de hoeveelheid werk 
blijkt het soms lastig de wervingsfase administratief goed te regelen en de beheerfase tot in lengte van jaren 
met vrijwilligers te organiseren. 

 
Focus bestuur 
De primaire focus van het bestuur is het professioneel beheren en onderhouden van de bestaande collectieve 
zonnestroom installaties, en het uitbreiden van het aantal projecten  onder beheer, zodat we in de toekomst 
onafhankelijk van subsidies kunnen opereren.    
 
Terugblik en verwachtingen 2022 
Door de geopolitieke ontwikkelingen zijn de energiemarkten wereldwijd volop in beweging, met als gevolg voor onze 
projecten dat de elektriciteitstarieven zijn gestegen maar ook variabeler zijn geworden, en dat de energiebelasting en 
BTW tijdelijk zijn verlaagd. Per saldo zijn de verwachte opbrengsten in 2022 voor alle projecten echter flink hoger (zie 
details per project in het overzicht). In de project brochures zijn deze ontwikkelingen ook altijd als de belangrijkste 
risico’s aangemerkt voor collectieve zonnestroom projecten onder de postcode regeling.   
In 2022 zijn geen nieuwe projecten gerealiseerd. De realisatie van het project Hoogtij/Laagtij in IJmuiden is nu gepland 
voor 2023. De vertraging is veroorzaakt doordat nadere afspraken met de VVE’s nodig waren over de voorwaarden 
voor samenwerking, door langere doorlooptijden aanvraag benodigde subsidies (Velsen en SCE) en door materiaal- en 
personeelsschaarste bij PV leveranciers waardoor we voor afronding van het haalbaarheidsonderzoek langer moeten 
wachten op offertes van installateurs. De coöperatie heeft in 2022 veel verzoeken ontvangen van Verenigingen van 
Eigenaren of het mogelijk is een zonnestroom installatie te realiseren op het dak van een appartementengebouw. 
Diverse onderzoeken zijn in samenwerking met Stichting Kennemer Energie gestart. Mogelijk kunnen hieruit in 2023 
enkele projecten worden gerealiseerd. Echter in de begroting houden we conservatief rekening met de realisatie van 
1 project.  
De samenwerking met de gemeente Haarlem is in 2022 enorm uitgebreid en is met name gericht op het onderzoeken 
van de mogelijkheden van collectieve zonnestroominstallaties op gemeentelijk vastgoed. Daarnaast kijken we samen 
met de gemeente naar participatie in het project Schoteroog. Het betreft hier zowel de realisatie van een zonneweide, 
als de herontwikkeling van de bestaande windmolens. Kennemer Kracht krijgt voor deze inzet beperkte financiele 
ondersteuning van de gemeente. 
Het project Empower, waar Kennemer Kracht sinds 2019 in participeert, heeft een vervolg gekregen in 2022. Het 
betreft hier een onderzoek naar mogelijk samenwerking met andere cooperaties in de regio. Verschillende opties zijn 
besproken en Kennemer Kracht neemt nu het initiatief om dit uit te werken met als 1e doel meer kennisdeling en waar 
mogelijk / gewenst uitbreiden van de samenwerking met de bestaande coöperaties en Energie Samen Noord Holland 
tot een bestendige organisatie vorm voor alle coöperaties in de regio.  
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Prognose 2022 per zonnestroom installatie 
Door het hogere aantal zonuren in 2022 (+16% periode jan-okt) en de hogere elektriciteitsprijzen (+ 160 – 240%) 
zullen de stroomopbrengsten in 2022 flink hoger zijn ten opzichte van zowel de business case als de resultaten in 
2021. Dit effect wordt deels gecompenseerd door de lagere energiebelasting en BTW tarieven ( - 60%).  
 

 

NOVA Business Case Actueel 2021 2022 (Jan-Okt)

Stroom productie (kWh) 129.115                          120.975                          145.591                          

Stroomprijs (€ / kWh) 0,06€                               0,07€                               0,20€                               

Energiebelasting (€ / kWh) 0,12€                               0,11€                               0,04€                               

Stroom opbrengst (€) 7.230€                            7.985€                            29.340€                          

EB restitutie (€) 15.169€                          13.801€                          6.160€                            

Totaal 22.400€                          21.786€                          35.500€                          

Rozemarijn Business Case Actueel 2021 2022 (Jan-Okt)

Stroom productie (kWh) 53.866                            46.389                            54.008                            

Stroomprijs (€ / kWh) 0,06€                               0,07€                               0,20€                               

Energiebelasting (€ / kWh) 0,13€                               0,11€                               0,04€                               

Stroom opbrengst (€) 3.017€                            3.063€                            10.777€                          

EB restitutie (€) 6.816€                            5.292€                            2.285€                            

Totaal 9.833€                            8.355€                            13.062€                          

Onze Gezellen Business Case Actueel 2021 2022 (Jan-Okt)

Stroom productie (kWh) 71.716                            73.579                            78.710                            

Stroomprijs (€ / kWh) 0,06€                               0,07€                               0,18€                               

Energiebelasting (€ / kWh) 0,11€                               0,11€                               0,04€                               

Stroom opbrengst (€) 4.182€                            4.922€                            14.041€                          

EB restitutie (€) 8.559€                            8.394€                            3.330€                            

Totaal 12.740€                          13.316€                          17.371€                          

Stormvogels Business Case Actueel 2021 2022 (Jan-Okt)

Stroom productie (kWh) 23.020                            24.526                            26.613                            

Stroomprijs (€ / kWh) 0,07€                               0,07€                               0,18€                               

Energiebelasting (€ / kWh) 0,11€                               0,11€                               0,04€                               

Stroom opbrengst (€) 1.594€                            1.600€                            4.749€                            

EB restitutie (€) 2.433€                            2.798€                            1.126€                            

Totaal 4.026€                            4.398€                            5.875€                            

Huis ten Bilt Business Case Actueel 2021 2022 (Jan-Okt)

Stroom productie (kWh) 52.862                            56.055                            63.424                            

Stroomprijs (€ / kWh) 0,05€                               0,06€                               0,20€                               

Energiebelasting (€ / kWh) 0,11€                               0,11€                               0,04€                               

Stroom opbrengst (€) 2.516€                            3.345€                            12.806€                          

EB restitutie (€) 5.625€                            6.395€                            2.683€                            

Totaal 8.142€                            9.740€                            15.489€                          

Mendel Business Case Actueel 2021 2022 (Jan-Okt)

Stroom productie (kWh) 217.998                          117.723                          243.086                          

Stroomprijs (€ / kWh) 0,05€                               0,07€                               0,20€                               

Energiebelasting (€ / kWh) 0,11€                               0,11€                               0,04€                               

Stroom opbrengst (€) 10.377€                          8.660€                            48.978€                          

EB restitutie (€) 23.195€                          13.430€                          10.285€                          

Totaal 33.572€                          22.090€                          59.263€                          
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Vooruitblik 2023 
De hoogste prioriteit van het bestuur is en blijft de continuïteit van de coöperatie, het optimaal opereren van de 
bestaande zonnestroom installaties en de verkoop van duurzaam opgewekte stroom tegen een aantrekkelijk tarief. 
Het is duidelijk dat de omstandigheden op de energiemarkt zeer uitdagend zijn. Zowel de energiebelasting, de BTW en 
de stroomprijzen fluctueren enorm. Voor 2023 zal dit niet anders zijn. Dit zal ook terugkomen bij het verlengen van 
onze stroom verkoopcontracten, omdat de energiemaatschappijen op zoek zijn naar nieuwe contractvoorwaarden. 
Samen met andere cooperaties en Energie Samen blijven we ons inzetten voor onze belangen. 
Hoewel 2022 een goed jaar zal worden voor wat betreft de opbrengsten (veel zonuren en hogere verkoop prijzen), 
zullen we rekening moeten houden met wisselende omstandigheden in de komende jaren.  
 
Voor de komende jaren blijven we positief ten aanzien van de kansen op nieuwe duurzame energieprojecten door de 
focus vanuit de overheid op versnelling van de opwek van duurzame energie (o.a. via de Regionale Energie Strategie) 
en het belang dat de overheid daarbij hecht aan deelname door bewoners. Ook de huidige geopolitieke 
ontwikkelingen zorgen voor een versnelling van de energietransitie. 
 
Andere focus gebieden van het bestuur zijn:  

• Het actief verwerven van nieuwe locaties voor zonnestroom installaties. Een nieuwe uitdaging is hierbij de 
mogelijke afbouw van overheidssubsidies. 

• Uitbreiden van de samenwerking met andere cooperaties, gericht op een effectieve realisatie van nieuwe 
projecten, kennisdelen, behalen van schaalvoordelen bij onderhandelingen en afsluiten van contracten met 
energiebedrijven, verzekeringen, projectrealisatie, etc.  

• Onderzoek naar participatie in andere vormen van duurzame energie-opwek (bijvoorbeeld windenergie, warmte 
of opslag elektriciteit), om hierin op termijn waar gewenst door de leden en waar mogelijk te participeren. 

• Actief verwerven van subsidies ter ondersteuning van projecten en werkzaamheden voor de coöperatie 
(communicatie, marketing, professionalisering). 

• Meedenken bij uitwerken  van de Regionale Energie Strategie (samen met de gemeente en provincie) 

• Definiëren van de rol van Kennemer Kracht als verbinder (cooperaties, buurt, bedrijfsleven, overheid) 

• Een actieve rol als partner in het project Schoteroog, met name gericht op het mogelijk maken van lokaal 
eigendom in het project.  

• Meedenken over een mogelijke rol bij collectieve inkoop en verduurzaming acties en het betrekken van inwoners 
met een smalle beurs bij de energietransitie in samenwerking met de gemeenten. 

 
De belangrijkste risico’s die het bestuur actief beheert zijn: 
 

Risico Mogelijke acties 

Continuïteit van het bestuur Tijdige werving van nieuwe bestuursleden, 
inventarisatie bereidheid ledeninzet 

Toenemende regelgeving (verzekering, contract & 
overeenkomst eisen, leencontracten, etc), met als 
gevolg behoefte voor juridisch advies 

Verhoging van het budget voor notaris/juridisch advies.  

Crisis op de energie markt met als gevolg onzekerheid 
rondom de terugverdientijd lopende projecten 

Bewaken voorwaarden PPA overeenkomsten en 
oriëntatie alternatieve afnemers  

Inflatie en lagere subsidies, met als gevolg een slechte 
business case voor nieuwe projecten 

Lobby via Energie Samen voor voldoende subsidies. 
Zoeken naar alternatieve leveranciers. 
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Begroting 2023 

 

 
Toelichting op begroting 2023 

• De ‘kosten leden- en financiele administratie’ zijn sinds 2022 hoger, omdat een groot deel van de 
werkzaamheden zijn ondergebracht bij Energie Samen. Daarnaast gaan de Econobis licentiekosten omhoog door 
de groei van het aantal leden.  

• De hogere externe arbeidskosten hangen samen met de opdracht van de gemeente Haarlem om de geschiktheid 
van het gemeentelijk vastgoed te onderzoeken voor het plaatsen van zonnestroominstallaties. Daarnaast zijn hier 
ook communicatie werkzaamheden ondergebracht. Voor 2023 wordt hier verder aan gewerkt en wordt ook 
rekening gehouden met het uitvoeren van meer gedetailleerde sterkte berekeningen.  

• In verband met de opdracht rondom het gemeentelijk vastgoed en een vervolg onderzoek in het kader van 
Empower was het mogelijk om het bestuur een gedeeltelijk urenvergoeding te betalen. Ook voor 2023 is een 
beperkte vergoeding mogelijk. Deze vergoedingen worden betaald uit de verkregen subsidies. 

• In 2022 zijn er geen nieuwe zonnestroominstallaties gerealiseerd. Derhalve is er geen vergoeding voor werving 
ontvangen. De realisatie van het project Hoogtij/Laagtij staat nu gepland voor 2023.  

• De hogere subsidie van Empower is toegekend voor het onderzoeken van samenwerkingsvormen met andere 
cooperaties. De subsidie van de gemeente Haarlem is bedoeld voor het onderzoeken en, indien mogelijk, 
realiseren van zonnestroom installaties op gemeentelijk vastgoed, en het ontwikkelen van nieuwe projecten zoals 
het Schoteroog (waarbij ook externe expertise nodig is) en voor de ondersteuning van de Kennemer Kracht 
organisatie. 

• In verband met de gestegen rente vervallen de rentekosten.  

BEGROTING / REALISATIE 2020 2021 2022 2022 2023

realisatie realisatie begroot outlook begroot

Kosten

Kosten leden- en financiele administratie 2.999€              2.020€              6.326€              5.975€              5.180€              

Externe arbeidskosten, incl marketing / advertenties 16.000€            16.661€            7.200€              16.400€            40.000€            

Kosten nieuwe projecten / aanmeldstraat 2.835€              5.396€              3.400€              -€                   3.400€              

Vergoeding bestuur 63.835€            50.835€            20.000€            36.520€            35.000€            

Overige bedrijfskosten (details onder specificatie) 8.517€              7.129€              7.640€              4.585€              5.075€              

Shared cost Empower 2.174€              2.174€              2.500€              

Positief resultaat 342€                  13.893€            1.267€              11.020€            11.115€            

96.702€            98.108€            45.833€            77.000€            99.770€            

Baten

Vergoeding werving 550€                  17.515€            6.300€              -€                   3.800€              

Vergoeding servicekosten 3.236€              5.601€              9.533€              10.000€            9.470€              

Doorbelaste kantoorkosten aan bestuursleden 5.262€              

Subsidie Interreg 36.206€            36.206€            6.000€              

Subsidies overig (gemeenten/prov/fondsen) 36.206€            36.206€            6.000€              6.500€              

Subsidie gemeente Haarlem  15.242€            2.580€              30.000€            55.000€            80.000€            

96.702€            98.108€            45.833€            77.000€            99.770€            

STROOMDELEN

Nieuw in het jaar 110 1327 630 0 380

Totaal ultimo jaar 1322 2649 3279 2649 3029

SPECIFICATIE OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 2020 2021 2022 2022 2023

realisatie realisatie begroot outlook begroot

Verzekeringen Algemeen 81€                    340€                  340€                  320€                  340€                  

Contributies en abonnementen 177€                  194€                  250€                  350€                  375€                  

Reclame en advertenties 907€                  1.126€              2.500€              155€                  250€                  

Representatie en vergaderkosten - algemeen 23€                    821€                  1.000€              750€                  1.000€              

Reis- en verblijf 209€                  300€                  -€                   250€                  

Kantoorhuur 2.513€              1.594€              1.200€              1.200€              1.200€              

ICT en Telefoon 317€                  397€                  300€                  360€                  360€                  

Advies en consultancy 4.269€              1.350€              1.000€              600€                  1.000€              

Bankkosten 230€                  1.098€              750€                  850€                  300€                  

8.517€              7.129€              7.640€              4.585€              5.075€              
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• Bijlage: Project Empower2.0 

De gemeente Haarlem heeft CKK destijds uitgenodigd te participeren in het Europese project Empower2.0. De titel 
van het project is voluit ‘Empowering the citizens - Towards European Energy Market 2.0 (Enabling More People’s 
OWnership in Energy tRansition)’. Zoals de titel al zegt richt het project zich op een versterking van de rol van de 
energieconsument in de energietransitie. Het doel is de energieconsument te betrekken bij de energieproductie door 
hem mede-eigenaar te maken van duurzame opwekinstallaties. Het is duidelijk dat dit doel naadloos aansluit bij de 
missie van onze coöperatie. 
In het project Empower participeren een aantal partijen uit Nederland, België, Denemarken en het Verenigd 
Koninkrijk waaronder initiatieven vergelijkbaar met onze coöperatie. In het project draait het om het ontwikkelen en 
in praktijk beproeven van proposities voor burgers. Onze inbreng in Empower is enerzijds het verder ontwikkelen van 
de coöperatie zodat deze op termijn zonder subsidie kan draaien. Daarnaast ontwikkelden we een drietal 
pilotprojecten. De kennis die we hebben opgedaan is gedeeld met de internationale projectpartners. 
Binnen Haarlem werkten we in Empower verband nauw samen met de gemeente en de Stadsgarage. 
Het belang van deelname aan Empower voor onze coöperatie lag vooral in de financiële steun die we kregen vanuit het 

Interreg programma North Sea Region, de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland. Hiermee konden we de 
afgelopen drie jaar in belangrijke mate de kosten voor ontwikkeling van de organisatie dekken. Het project is dit jaar 
geëindigd en heeft bijgedragen aan het professionaliseren van de basis van onze organisatie, waaronder de systemen 
voor onze werving, leden administratie en financiele administratie. Ook is er, samen met andere cooperaties, 
aandacht besteed aan een gezamenlijk visie op de groei van het aantal collectieve zonnestroom installaties, en hoe de 
samenwerking tussen de energie cooperaties verder kan worden geoptimaliseerd. 
 
De partners: 

 
 
Financiële steun van: 

 
 


