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Inhoud
•

Aanleiding en doel

•

Afbakening en context

•

Drie scenario’s voor stimuleren (naast
faciliteren), door middel van:

1.

Kennis en advies

2.

Financieel stimuleren

3.

Vraag en aanbod bij elkaar te brengen

•

Bewoners zonder eigendom (grond of dak)

•

Inzet eigen grond/vastgoed gemeente

•

Advies

Aanleiding
•

Motie Energiebedrijf voor Koggenland (7-10-2019)

• Rapport “Energiebedrijf voor Koggenland?”
(april 2020)

• Raadsvoorstel: uitwerken 3 scenario’s binnen
voorkeursmodel stimuleren

Doel
De gemeente Koggenland handvatten
geven om haar invloed op de
energietransitie te vergroten door bij
te dragen aan het realiseren van
initiatieven voor de opwekking van
zonne-energie. Hierbij is van belang
dat bewoners en bedrijven kunnen
profiteren. Bijvoorbeeld door hen de
mogelijkheid te geven goedkope
elektriciteit af te nemen of door
rendabel te investeren in de
opwekking van hernieuwbare
elektriciteit

Afbakening opdracht
Potentie Zon op dak in Koggenland
•

Focus op stimuleren van zonne-energie

Meest relevant conform concept-RES

•

Verkennen 3 scenario’s voor stimuleren,
conform rapport “Energiebedrijf voor
Koggenland?”

1.
2.
3.

•

Voor 2 doelgroepen

En aandacht voor:
• Mogelijkheden voor bewoners zonder
eigendom (grond of dak)
• Mogelijkheden en afwegingen inzet eigen
grond/dakoppervlak vastgoed gemeente

Stimuleren met kennis en advies
Financiële ondersteuning
Vraag en aanbod bij elkaar brengen

1. Bewoners Koggenland (met eigen dak)
2. Bedrijven Koggenland

Context
•

Klimaatakkoord / concept RES:

•
•
•
•

Zoveel mogelijk lokaal opwekken en lokaal gebruiken
Streven naar 50% lokaal eigenaarschap in energieopwekking
Lokaal meeprofiteren
Vooral kansen voor opwekking van zonne-energie

•

Beleidskader kleinschalige
zonneweides:

•
•
•
•

Daken zoveel mogelijk benutten
Ruimte bieden aan kleinschalige zonneweides op land
Lokaal vraag en aanbod afstemmen
Lokaal meeprofiteren: participatie en/of eigenaarschap

Context
Onderscheid lokaal eigendom en lokaal meeprofiteren
•

Lokaal eigendom (Klimaatakkoord: streven naar 50% van de productie) betreft eigendom en
zeggenschap. Dat kan via een energiecoöperatie of vereniging, aandelen (al dan niet met een
postcoderoos) worden bereikt (met diverse juridische en fiscale voor- en nadelen).

•

Financiële participatie: deelnemers hebben een directe financiële relatie met de opwek van
duurzame energie. Hieronder vallen naast eigendom (via coöperatie/vereniging of aandelen) ook
obligaties.

•

Lokaal profijt: omwonenden hebben indirect baat bij opwek duurzame energie. Bijvoorbeeld via
omgevingsfonds, omwonende regeling, ‘social return’ (bv aanleggen van een mooi park door
ontwikkelaar)

Scenario 1
Stimuleren met kennis en advies

Kennis & advies - Bewoners

Rol gemeente

•

Informatie, voorbeelden en aanbod zijn
ruim beschikbaar

•

•

Voor bewoners moeilijk te beoordelen
welke info onafhankelijk en objectief is
(veel commerciële aanbieders)

Bewoners doorverwijzen naar
kennisloketten als DBL en KEN als
onafhankelijke adviseurs, geen nieuw
adviesloket inrichten

•

Duurzaam Bouwen Loket (DBL) geeft i.o.v.
gemeente onafhankelijk advies op maat
aan bewoners Koggenland

•

Dit vraagt gezamenlijke aanpak:

•

•

Koggenland Energie Neutraal (KEN) doet
gratis warmtescans + biedt inspiratie

Beide worden onvoldoende gevonden
tussen veelheid aan commerciële
aanbieders (van losse maatregelen)

• Doelgroepgericht plan van aanpak
• Gemeente verzorgt communicatie +
startbijeenkomst per doelgroep
• DBL verzorgt maatwerkadvies voor
geïnteresseerde bewoners (stappenplan
waarvan zonnepanelen onderdeel)
• KEN verzorgt inspiratie + warmtescans

Kennis en advies - Bedrijven

Rol gemeente

•

Informatie, voorbeelden en aanbod zijn
ruim beschikbaar

•

•

Het is voor bedrijven moeilijk te
beoordelen welke informatie onafhankelijk
en objectief is (veel commerciële
aanbieders)

Bedrijven doorverwijzen naar onafhankelijk
kennisloket als DBL voor individuele
ondernemers en WBG (indien gevestigd op
bedrijventerrein), geen nieuw adviesloket
inrichten

•

Aanjager aanstellen om bedrijven actief te
benaderen (en zich te organiseren)

•

Bedrijven hebben/nemen vaak niet de tijd
zich te verdiepen → ontzorgen belangrijk

•

Ondernemerscollectief West-Friese
Bedrijvengroep (WBG) start met
Energiecollectief West Friesland (EWF) een
energieloket voor bedrijventerreinen

•

DBL start energieloket voor ondernemers

• Door gemeente zelf i.s.m. WBG en DBL
• Door te beleggen bij WBG en/of DBL

Scenario 2
Financieel stimuleren

Financiële steun - Bewoners

Rol gemeente

•

Zonnepanelen op eigen dak zijn rendabel,
met lage rente en BTW maatregel

•

•

Landelijk geen subsidie meer
op zonnepanelen

Geen rol ten aanzien van subsidiëren
aanschaf zonnepanelen, want verdient
zichzelf terug

•

Toekomstbestendig wonen lening
doorzetten en periodiek evalueren

•

Niet iedereen heeft hiervoor voldoende
eigen middelen

•

Wel
• BTW teruggave
• Toekomstbestendig wonen lening
gemeente Koggenland (via SVn)

• Energiebespaarlening (via Nationaal
Warmtefonds): minimaal 1 extra
maatregel naast zonnepanelen

Financiële steun - Bedrijven

Rol gemeente

•

Zonnepanelen rendabel bij voldoende
dakoppervlak (onderscheid zonnepanelen voor
eigen behoefte en omgeving)

•

Geen rol ten aanzien van subsidiëren
aanschaf zonnepanelen, want verdient
zichzelf terug

•

Deel bedrijven heeft te weinig eigen vermogen
voor aanschaf zonnepanelen

•

•

ISDE (>50.000 kWh p/j) en SDE++
subsidieregeling

•

Financiering via bank (theoretisch) mogelijk, door
hoge handlingkosten en risico-opslag rente rekent
businesscase (bij kleine investeringen) niet rond

Leningfaciliteit heeft alleen zin als
gemeente een lening tegen lagere
rente kan bieden dan de markt (maar
kan dat of is dan sprake van
ongeoorloofde staatssteun?)

Ervaring Meermaker Haarlemmermeer/ Teylingen:
•

In 2020 geen gebruik gemaakt van leningfaciliteit,
Meermaker Teylingen wordt geliquideerd

•

Voor zonnepanelen is financiering in de markt
beschikbaar en goedkoper dan via Meermaker

Scenario 3
Makelaar vraag en aanbod

Makelaar vraag en aanbod
•

Lokaal opgewekte energie ook lokaal afzetten

Rol gemeente
•

Aanjager aanstellen of bekostigen

•

Externe wederverkoper in positie
brengen of aanstellen

•

Zelf wederverkoper worden ligt niet
voor de hand: geen primaire taak
gemeente

Door:
•

Aanjagen projecten voor lokale opwekking +
verkoop van lokaal opgewekte energie

•

Rol van wederverkoper invullen

Mogelijke invullingen wederverkoper:
•

Door gemeente op te richten BV (b.v.
Tegenstroom Haarlemmermeer)

•

Energiecollectief zonder winstoogmerk (b.v.
OM|Nieuwe energie i.s.m. lokale coöperatie)

•

Commerciële wederverkoper (b.v. Vandebron)

Kanttekening:
•

Lokaal opwekken en afzetten energie ≠
50% lokaal eigendom (zeggenschap en
eigendom)

•

Stimuleren zonne-energie door
aanstellen/bekostigen aanjager lokale
opwekking kan ook zonder de rol van
wederverkoper in te vullen

Bewoners zonder eigen
dak
Mogelijkheden en rol gemeente

Bewoners zonder eigen dak

Rol gemeente

Mogelijkheden:

•

Projecten van en met een energiecoöperatie (al dan niet via zgn postcoderoosregeling) op dak/veld van een ander

Beschikbaar stellen eigen gronden en
daken, die niet nodig zijn voor eigen
bedrijfsprocessen, voor lokale initiatieven

•

Financieel participeren in project van een
ontwikkelaar

Stimuleren opzetten lokale
energiecoöperatie met kennis en middelen

•

Realiseer eigen business case of uitgifte
eigen dak/grond aan ontwikkelaar onder
voorwaarde van lokale participatie of
afdracht aan omgevingsfonds voor lokale
projecten

•

Stimuleer bedrijven om daken die niet
nodig zijn voor eigen energieopwekking in
te zetten voor bewoners of hen financieel
mee te laten participeren in zonnepanelen

•

Aanstellen of bekostigen aanjager

•

•
•

Financieel participeren in zon op dak van
lokaal bedrijf

Kanttekening:
Beschikbaar stellen dak is voor bedrijven
financieel niet gunstig. Zelf een businesscase
voor zonne-energie opzetten (met SDE++
subsidie) levert meer op dan verhuren dak

Inzet eigen grond/
vastgoed
Gemeente Koggenland

Inzet eigen grond/vastgoed

Rol gemeente

De gemeente kan:

•

Voorbeeldfunctie vervullen

•

•

Eigen huurders en bewoners zonder dak

•

Mogelijk maken lokaal eigendom

Zelf zonnepanelen plaatsen op eigen grond
(eigen business case 5 ha)/ daken
• Voor eigen bedrijfsprocessen

•
•

• Voor lokaal eigendom
(eigendom+zeggenschap)

Afwegingen

• Voor lokale wederverkoop

•

Eigen grond en daken beschikbaar stellen aan
lokale initiatieven

Welk oppervlak nodig voor
energieopwekking eigen bedrijfsprocessen?

•

Welk deel beschikbaar stellen voor de
omgeving (en lokaal eigendom)?

Realiseren zonnepanelen (icm verduurzaming)
op woningen van het woningbedrijf

(huurder betaalt een vergoeding via de huur die kleiner is
dan de besparing op de energierekening)

Advies
Stimuleren zonne-energie

Zet in op communicatie en aanjagen

Rol gemeente

•

•

Werk vanuit een strategie structureel naar
een energieneutraal Koggenland

•

Bewoners: ontwikkel met DBL een
doelgroepenaanpak (met stappenplan
waarvan PV onderdeel is) die stapsgewijs
uitgerold wordt

•

Bedrijven(terreinen): ontwikkel met WBG
en/of DBL een bedrijvenaanpak en
bekostig/lever daarvoor een aanjager

•

Agrariërs: onderzoek hoe aanpak via LTO
loopt en wat hier eventueel aanvullend nog
voor nodig is

•

•

Stimuleren begint met kennis, advies en
vooral aanjagen: als men zonnepanelen niet
overweegt, heeft stimuleren met financiële
middelen geen zin
Werk nauw samen met lokale onafhankelijke
energieloketten (bekostigd door gemeente):
actieve communicatie en doorverwijzing
door de gemeente

Stimuleer lokale initiatieven (organiseer
bedrijven(terreinen) en organiseer bewoners

•

Stimuleer lokaal eigendom en lokale
opwekking

•

Zet hiervoor eigen grond en vastgoed in

Geef het goede voorbeeld

Rol gemeente

•

•

•

•

Geef als gemeente het goede voorbeeld

Monitor:

• Zonnepanelen op eigen huurwoningen

•

Gerealiseerde kWh

• Zonnepanelen op eigen daken/ grond
en/of beschikbaar stellen eigen daken/
grond aan lokale initiatieven

•

Gerealiseerde kWh grootschalig met lokaal
eigendom

•

Beschikbare daken/parkeerplaatsen/weide

En bij rendabele business case: realiseer
eigen zonneweide ten behoeve van lokaal
eigendom en profijt

•

Knelpunten gestrande projecten

Stimuleer ook dergelijke aanpak voor inzet
maatschappelijk vastgoed (kerken, scholen,
zorggebouwen, e.d.) van derden

•

Onderzoek ook zonnepanelen op
parkeerplaatsen evt. water en eigendom
van derden (naast maatschappelijk
vastgoed, waterschap, Rijkswaterstaat)

Streef naar 50% lokaal eigendom

Rol gemeente

•

Klimaatakkoord: streven naar 50% lokaal
eigendom van de productie bij
grootschalige zonne- en windprojecten

•

•

Met lokaal eigendom wordt eigendom en
zeggenschap bedoeld. Dat kan via een
energiecoöperatie of vereniging, aandelen
(al dan niet met een postcoderoos) worden
bereikt (met diverse juridische en fiscale
voor- en nadelen).

Stimuleer in nauwe samenwerking met
omgeving en ontwikkelaars/producenten
lokaal eigendom (voor grootschalige
opwekking) en stel hiervoor spelregels

•

Zet eigen dakoppervlak/ grond in voor
lokaal eigendom, en kies daarbij

•

Lokaal profijt is niet hetzelfde: de financiële
relatie van bewoners met het project is
indirect. Daarmee is dit een alternatief in
geval 50% eigendom niet kan worden
gerealiseerd

1.

Zelf ontwikkelen + deelneming
mogelijk maken

2.

Ter beschikking stellen aan energiecoöperatie

Ontwikkel een eigen zonneveld

Rol gemeente

•

Zonneveld van 5 hectare op eigen grond
gemeente (ca 16.000 PV-panelen) lijkt
financieel uit te kunnen

•

Denk na over zelf uitvoeren business case
(rol van producent) of grond ter
beschikking stellen aan energiecoöperatie

• Opbrengst eerste jaar 4.900.000 kWh (en
jaar 25 ca 4.000.000 kWh)

•

Onderzoek hierbij stimuleren lokaal
eigendom en profijt

•

Stimuleer oprichting energiecoöperatie bij
uitvoeren eigen business case

• Totale investering ca € 3,8 mln

Nederland
mooier
maken
APPM werkt aan een mooier
Nederland. We streven naar
een leefbare, bereikbare,
klimaatbestendige, waterrijke
en duurzame samenleving.

