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Over de samenwerking tussen energiecoöperaties om meer 

collectieve stroomopwekking in Haarlem en omgeving te realiseren 

Empower 2.0 

Empower 2.0 is een Europees programma waarin gemeente Haarlem, coöperatie Kennemer Kracht 

en Stichting Stadsgarage samen met twaalf andere partners uit vier landen (België, Denemarken, het 

Verenigd Koninkrijk en Nederland)  samenwerken om nieuwe vormen van burgerparticipatie in lokale 

energie opwekking te ontwikkelen. Empower staat voor: Enabling More People’s OWnership in 

Energy tRansition1.  

Kennemerland is één van de zeven pilots. De afgelopen vier jaar is binnen Empower hard gewerkt om 

collectieve energieopwekking te versnellen. Maar sinds begin 2022 stokt de toename van nieuwe 

installaties in Haarlem. Daarom hebben de betrokken organisaties (gemeente Haarlem, Coöperatie 

Kennemer Kracht en Stichting Stadsgarage) dankzij de middelen van de verlenging van Empower 2.0 

(april 2022-september 2022) onderzoek gedaan onder de negen energiecoöperaties en drie 

interactieve sessies georganiseerd om de oorzaken van deze stagnatie in beeld te krijgen, te 

adresseren en vervolgstappen af te spreken. 

In dit artikel beschrijven we de uitkomsten van dit interactieve proces en gaan we in op de 

belemmeringen en kansen voor het vergroten van het aantal middelgrote daken waar collectieve 

stroomopwekking door coöperaties in Haarlem en omgeving kan worden uitgevoerd. We sluiten af 

met mogelijke oplossingen voor de geschetste belemmeringen en de roadmap met de afspraken 

(inclusief tijdpad) voor effectieve samenwerking om meer collectieve opwek te realiseren. 

Inleiding 
De gemeente Haarlem is ambitieus in de energietransitie: in 2040 zal heel Haarlem van het aardgas 

af zijn. Coöperatie Kennemer Kracht ontwikkelde en beheert medio 2022 zes collectieve installaties 

en heeft de ambitie om meer installaties te realiseren, maar loopt tegen verschillende grenzen aan. 

Stichting Stadsgarage faciliteert samenwerking en innovatie rond impact en transities. Empower 2.0 

gaf ons gezamenlijk de middelen en internationale kennis en ervaring om de energietransitie samen 

met bewoners te versnellen. Empower 2.0 viel in vruchtbare aarde, want al ruim zeven jaar worden 

in Haarlem en omgeving door energiecoöperaties daken gevonden, waar collectieve 

stroomopwekking plaatsvindt. Met de postcoderoos-regeling en de SDE+ subsidie worden 

coöperaties (bestuurd door vrijwilligers) mede in staat gesteld deze collectieve installaties te 

organiseren en te beheren. Daar komt veel bij kijken: afspraken met gebouweigenaren, met 

installateurs, werven van leden, afspraken met netbeheerder en energiebedrijven.  

Deelnemende bewoners die participeren in deze coöperaties profiteren van groene stroom en van 

rendement op hun participatie en inleg, als ook energiebelastingvoordeel. En zij dragen actief bij aan 

de energietransitie en doelstellingen van de gemeente. 

 
1 https://northsearegion.eu/empower-20/  

https://northsearegion.eu/empower-20/
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Energiecoöperaties zijn door bewoners vrijwillig gedreven organisaties met een duidelijke 

buurtbinding. Daarom zijn energiecoöperaties interessant, omdat zij een belangrijke bijdrage leveren  

aan de ‘ten minste 50% lokaal eigendom eis” binnen de RES. Deze coöperaties zijn waarden gedreven 

organisaties die bijdragen aan lokale acceptatie van duurzame energieopwekking2. 

De omvang van de daken waarop deze collectieve installaties worden gerealiseerd, ligt tussen de 100 

en 1000 panelen. Dat is de omvang tussen particuliere aanleg van zonnepanelen op eigen dak (tussen 

de ongeveer 5 en 30 panelen) en commerciële installaties met meer dan 1000 panelen, zoals 

bijvoorbeeld op parkeergarages. Deze dakoppervlakte grootte, waar energiecoöperaties zich op 

richten, vind je vooral bij scholen, VVE’s, overheidsgebouwen en maatschappelijk vastgoed. 

Het probleem waar we in Haarlem tegenaan lopen is dat het anno 2022 niet goed lukt om nieuwe 

daken collectief te ontwikkelen. De groei stokt. In Haarlem en omgeving zijn 25 installaties 

gerealiseerd die door 9 coöperaties worden beheerd. We brengen eerst de belemmeringen die groei 

verhinderen nader in beeld, voor we op de mogelijke oplossingen ingaan. 

Belemmeringen op de weg naar groei van lokale, collectieve energieopwekking in Haarlem 
Deze belemmeringen liggen op verschillende terreinen: keuzes en ambities van individuele 

energiecoöperaties, de organisatiestructuur van coöperaties, gehanteerde business model en de 

beschikbaarheid van middelgrote daken. 

Continuïteit van bestuur van energiecoöperaties 

Een aantal energiecoöperaties heeft aangegeven op termijn, de komende jaren misschien tegen de 

situatie aan te lopen dat er geen nieuwe bestuursleden zich aanmelden en daarmee de continuïteit 

en opvolging van het bestuur in gevaar kan komen. Zo wordt het ook moeilijk om meer 

bestuursleden te werven die de slagkracht van het bestuur zouden kunnen vergroten. Met een 

dergelijk perspectief is de aanleg van een tweede of derde installatie een extra risico dat vermeden 

wordt.  

Verwant hiermee is dat een aantal coöperaties aangeven dat de huidige bestuursleden al (te)veel 

werkzaamheden moeten verrichten als een coöperatie meerdere installaties onder haar hoede heeft. 

Ook dan is uitbreiding niet mogelijk vanwege de grenzen aan de huidige (vrijwillige) capaciteit. In dit 

geval zou groei tot overbelasting bij de bestuurders leiden. 

Organisatiestructuur van energiecoöperaties 

Het bestuur van coöperaties wordt gevormd door actieve vrijwilligers. Zij voeren alle nodige en 

noodzakelijke maatregelen uit, namens en voor hun leden. Vaak worden administratieve 

werkzaamheden uitbesteed. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de leden. Als leden 

tevreden zijn met opbrengst en gang van zaken, kunnen zij er voor kiezen om niet uit te breiden. 

Daarbij komt dat geïnteresseerde bewoners, die zouden willen participeren in nieuwe collectieve 

opwek, geen stem hebben, omdat zij nog niet participeren in de energiecoöperatie. Er zijn 

 
2 Klagge, B., and T. Meister. "Energy cooperatives in Germany–an example of successful alternative 

economies?." Local Environment 23.7 (2018): 697-716. 
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wachtlijsten van bewoners die mee willen doen, maar zij hebben geen invloed op het huidige beleid 

van de energiecoöperaties. 

Ambities van energiecoöperaties 

Omdat lokale energie coöperaties buurtgebonden zijn, ervaren zij vaak ook geen behoefte om buiten 

hun buurt en buiten de al gerealiseerde installatie, nog een nieuwe collectieve installatie te 

ontwikkelen. Vaak is er ook binnen de eigen buurt geen geschikt dak (meer) beschikbaar. Daar komt 

bij dat leden van een in bedrijf zijnde collectieve installatie hun opbrengst (stroom, rendement op de 

inleg en energiebelastingvoordeel) al ervaren en geen direct eigen voordeel hebben van een 

uitbreiding naar een tweede of derde collectieve installatie. Wat ook meespeelt is dat het beheren 

van een werkende installatie, veel minder tijd en inspanningen vraagt, dan in de aanloop naar de 

eerste en dus enige installatie. Sommige coöperaties denken verder in de richting van warmte en 

energiebesparingsmaatregelen, passend in hun binding met hun buurt. 

Kortom: de ambitie van een lokale energie coöperatie om niet verder te groeien en vooral op beheer 

van de huidige installatie te focussen, is vaak passend voor de huidige deelnemers en voor de 

mogelijkheden van bestuursleden. Daarbij komt dat het aanleggen en realiseren van een collectieve 

installatie een periode van meer dan een jaar beslaat, waarbij een bestuur veel problemen moet 

oplossen. In de realisatiefase is veel technische kennis en ondersteuning noodzakelijk. Na realisatie is 

het beheren van een goed werkende installatie daarmee vergeleken veel eenvoudiger: vraagt minder 

tijd en inzet van bestuursleden. 

Beschikbare daken 

Met 25 installaties op 25 daken is al veel gerealiseerd. De daken die medio 2022 in Haarlem 

beschikbaar zijn, zijn gecompliceerder om te ontwikkelen dan de daken waar de eerste installaties op 

gelegd werden. Dat komt door zaken als toegenomen net-congestie, ingewikkelde eisen van 

verzekeraars, nieuwe eisen van luchtverversing voor scholen sinds Corona, die het leggen van 

zonnepanelen in de weg kunnen zitten. Gecompliceerdere aanleg vraagt nog meer inspanningen 

voor van bestuur en complexe realisatieprocessen. Dit kan belemmerend werken. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat bij leden en bestuurders vaak geen behoefte is aan 

uitbreiding van installaties omdat leden tevreden zijn met hun deelname, niet-deelnemers geen 

invloed hebben en bestuurders hun mogelijkheden en inzet niet oneindig kunnen uitbreiden. Dit leidt 

ertoe dat ondanks beschikbare of beschikbaar komende daken (geschikt voor lokale energie opwek) 

deze toch niet ontwikkeld worden. Terwijl de behoefte aan meer lokale groene stroomwekking wel 

breed wordt onderschreven. In de volgende paragraaf proberen we mogelijke oplossingen voor deze 

geschetste belemmeringen te benoemen. 

Mogelijke oplossingen die bijdragen aan de groei van lokale, collectieve energieopwekking 

Versterken bestuur van energiecoöperaties 

Om de werkdruk van bestuursleden te verlagen zou professionele inhuur of uitbesteding van 

(administratieve) werkzaamheden een mogelijkheid kunnen zijn. Deels gebeurt dit ook al en voert 

Energie Samen administratieve werkzaamheden voor coöperaties uit. Als dit wordt uitgebreid, zal dat 

meer kosten met zich meebrengen die moeten worden opgebracht door de leden. Dat betekent dat 
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hun rendement iets zal verminderen. Als hogere (jaarlijkse, administratieve) kosten een voorwaarde 

zijn voor continuïteit van de eigen energiecoöperatie, willen leden dat waarschijnlijk wel opbrengen. 

Daarbij komt dat de anno 2022 hoge stroomprijzen ook leiden tot hogere inkomsten. Het is de 

moeite waard om de leden een concreet uitgewerkt voorstel voor te leggen waarin zij kunnen zien 

tegen welke kosten, welke werkzaamheden kunnen worden uitbesteed, zodat de continuïteit van de 

energie coöperatie is gewaarborgd en het bestuur (indien gewenst) nieuwe locaties kan ontwikkelen.  

Ervaring van bestuurders met deelnemers aan en geïnteresseerden in deelname aan lokale 

collectieve energie opwekking, laat op hoofdlijnen twee type motieven zien: geld en idealisme; het 

motief van rendement en relatief korte terugverdientijden bij deelname, als ook het motief van 

persoonlijk bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie, waarbij terugverdien tijd minder 

belangrijk is. Beide groepen hebben belang bij een goed draaiende, transparante organisatie. Welke 

van deze groepen dominant is onder de leden is niet altijd even duidelijk. Door hierover in gesprek te 

gaan met de eigen leden, zou meer duidelijkheid over de ambities vanuit de leden verkregen kunnen 

worden. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat er zowel persoonlijke economische motieven 

(return on investment, verlaging energierekening), als ook sociale en morele motieven (bijdragen aan 

energietransitie, verminderen van eigen CO2 voetafdruk en vertrouwen in de coöperatie) van belang 

zijn in de keuze voor meedoen aan collectieve energie-opwekking3. Dat in Haarlem veel bewoners 

geïnteresseerd zijn in deelname aan collectieve energie-opwekking blijkt ook uit de wachtlijst bij 

onder meer de coöperatie Kennemer Kracht (CKK). Deze bewoners willen graag deelnemen, maar dat 

is nog niet mogelijk , omdat er vooralsnog geen nieuwe installaties bijkomen.  

Aansluiten bij de ambities van energiecoöperaties 

Uit een online enquête in dit kader van Empower gehouden in augustus 2022 en ingevuld door 7 van 

de 9 energie coöperaties in en rond Haarlem, blijkt dat de behoefte aan samenwerken niet erg groot 

is. Er is behoefte aan kennisuitwisseling, maar niet voor gezamenlijke inkoop of ondersteuning. 6 van 

de 7 respondenten geven aan geen behoefte te hebben aan ondersteuning op administratief, 

technisch, of beheersmatige kant van de bestaande installatie. Ook verwachten zij dat die vraag zich 

de komende 5 jaar niet zal aandienen.  Wat wel gezamenlijk ontwikkeld kan worden is volgens 3 van 

de 7 reacties een gemeenschappelijke helpdesk voor het beantwoorden van vragen van deelnemers 

en geïnteresseerden. Deze 3 van de 7 zouden wel willen samenwerken in de toekomst en deze 3 

willen ook nieuwe daken ontwikkelen. In de analyse van deze gegevens en een verdiepend gesprek 

samen met de energiecoöperaties blijkt dat coöperaties met één installatie behoefte hebben aan 

onderlinge informatie uitwisseling en dat zij intensievere samenwerking niet nodig vinden. Voor 

coöperaties die meerdere daken hebben en nieuwe daken willen ontwikkelen is samenwerking wel 

noodzakelijk.  

De gehouden interactieve sessies met verschillende coöperaties en de gemeente Haarlem onder 

leiding van Stichting Stadsgarage bevestigden dat drie coöperaties, die al meerdere installaties 

beheren, ondanks alle belemmeringen wel willen groeien. Daarnaast zijn er coöperaties met één 

installatie die dat niet ambiëren. Dat betekent dat gekozen moet worden voor het aansluiten bij de 

ambities: de nadruk op beheer en continuïteit voor de coöperaties met één installatie aan de ene 

 
3 Bauwens T., 2016, ‘Explaining the diversity of motivations behind community renewable 

energy’, Energy Policy, 93, 278–290. 
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kant en het realiseren van groei boven op beheer en continuïteit aan de andere kant. Daarom moet 

de gewenste ontwikkeling van de drie coöperaties met groeiambitie verder verkend worden. De 

conclusie luidde dan ook dat de meest passende vorm van samenwerken gezocht moet worden en 

daarom is (juridische) expertise rond samenwerkingsvormen opgehaald.  Om concreter inzicht te 

krijgen in de mogelijke vormen van samenwerking en de aansluiting van deze samenwerkingsvormen 

op de geformuleerde belemmeringen, hebben we een notaris in de hand genomen. Deze notaris 

heeft, op basis van de specifiek voorgelegde ambities en belemmeringen, gekeken naar 

samenwerkingsvormen en de voor- en nadelen van iedere vorm. Daarnaast zijn we opzoek gegaan 

naar voorbeelden van geslaagde samenwerking elders in Nederland. 

In de volgende paragraaf komen verschillende (juridische) samenwerkingsvormen aan bod en geven 

we ook voorbeelden van samenwerking elders in Nederland. Dit biedt de ambitieuze coöperaties 

handvatten voor het verkennen van en vormgeven aan hun samenwerking, die een voorwaarde is 

voor het realiseren van meer installaties op middelgrote daken in Haarlem en omgeving. 

Verkenning van samenwerkingsvormen voor energiecoöperaties 
Een mogelijk oplossing om als coöperaties samen op te trekken en de krachten te bundelen: is een 

“coöp” van coöperaties om nieuwe locaties te ontwikkelen.  

Samenwerking is mogelijk op verschillende vlakken en rondom verschillende functies4: 

● Samenwerking op bestuurlijk vlak 
Bijv. d.m.v. overlap binnen de besturen van de energiecoöperaties of het centraal besturen 
van energiecoöperaties; samenwerkingsvorm zou evt. ook een externe bestuurder kunnen 
aantrekken voor meerdere dagen per week en vervolgens via cafetariamodel kunnen 
uitlenen aan samenwerkende coöperaties. 

● Samenwerking op technisch vlak; 
Bijv. kennisdeling. 

● Samenwerking op financieel vlak (schaalvergroting & kostenbesparing); 
Bijv. gezamenlijk inhuren van experts, bestuurders, adviseurs, onderhoudsdiensten, etc. 

● Samenwerking op organisatorisch vlak (professionalisering & kostenbesparing); 
Bijv. centraliseren van beheer / administratieve diensten 

● Samenwerking op gebied van schaalvergroting / positieversterking in de markt. 
 
Voordelen van samenwerking zijn er met name in gelegen dat de individuele energiecoöperaties 

potentieel een te kleine behoefte hebben en voorts te beperkte middelen (met het oog op het op 

peil houden van het gewenste rendement) om deze werkzaamheden uit te kunnen besteden. Zij 

kunnen dit ondervangen door bundeling van behoeften en door de kosten van uitbesteding 

gezamenlijk te dragen (schaalvergroting). 

Mogelijke samenwerkingsvormen kunnen zijn: 

● Gezamenlijke inkoop: 

o Samenwerkende partijen sluiten gezamenlijk één of meer overeenkomsten met 

derden waarbij zij gezamenlijk diensten inkopen. 

 
4 Bron: presentatie van mr. M.A.M. van Steensel Toekomstbestendigheid energie coöperaties. Augustus 2022  
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● Samenwerking via een coöperatie:  

o Coöperaties richten samen een coöperatie op 

o Coöperaties sluiten individuele overeenkomsten met de coöperatie m.b.t. door de 

coöperatie aan de leden te leveren diensten (cafetariamodel) 

o Coöperaties hebben als leden bepaalde zeggenschapsrechten t.a.v. (het bestuur van) 

de coöperatie 

o Dienstenpakket van de coöperatie kan worden ingericht met cafetariamodel (zodat 

leden naar behoefte diensten kunnen afnemen) 

● Samenwerking via een BV: 

o Coöperaties richten samen een BV op 

o Coöperaties sluiten individuele overeenkomsten met de stichting m.b.t. door de BV 

aan de aandeelhouders te leveren diensten 

o Coöperaties hebben als aandeelhouders bepaalde zeggenschapsrechten t.a.v. (het 

bestuur van) de BV 

o Dienstenpakket van de BV kan worden ingericht met cafetariamodel (zodat 

aandeelhouders naar behoefte diensten kunnen afnemen) 

Verkenning van voorbeelden van samenwerking tussen energiecoöperaties in Nederland 
In aanvulling op de theoretisch mogelijke vormen van samenwerking is ook gekeken wat in de 

praktijk een succesvol model is voor samenwerking tussen coöperaties. Een inventarisatie uitgevoerd 

door CKK van 14 voorbeelden van samenwerking van energiecoöperaties (koepels) in heel 

Nederland, laat zien dat een coöperatie van coöperaties een veel gebruikte samenwerkingsvorm is. 

Het aantal deelnemende coöperaties varieert van 5 tot 50. Voorbeelden zijn: Ús Koöperaasje 

(Friesland), Groninger Energiekoepel (GrEK), Drentse Koepel Energie Initiatieven (KEI), en Energie van 

Rotterdam. Succesvolle koepels beschikken over financiële middelen voor een professioneel 

uitvoeringsapparaat, dat (efficiënt) kennis deelt en zorgt voor continuïteit. Zij beschikken over kennis 

en hebben ervaring in professionele projectontwikkeling vooral op technisch, financieel en 

planologisch en juridisch vlak. In deze koepels worden enthousiaste vrijwilligers vooral ingezet in 

besparingstrajecten, ondersteund door professionals. Succesvolle koepels vind je in regio’s met 

sterke identiteit: Friesland, Groningen, Rotterdam. Zij zijn actief deelnemer aan het RES traject en 

RES partner, en worden door provincie / regio’s financieel gesteund. Succesvolle koepels hebben 

integraal uitvoeringsapparaat met kennis over opwek collectief (wind, zon), warmtenetten en 

besparing. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van deze koepels, denk 

aan: kennisdelen (webinars etc.) zowel voor deelnemende initiatieven als voor leden. Ook is een 

aantal van de succesvolle koepels energieleverancier: voor de business case (de financiering van de 

koepel) is verkoop van zelfopgewekte energie onontbeerlijk. Lessen uit Brabant laten zien dat 

professionalisering bijdraagt aan succes van lokale energie opwekking: “Les 10: De lokale 

energietransitie kun je niet overlaten aan vrijwilligers alleen. Niet iedereen realiseert zich hoe groot 

en ingewikkeld de projecten zijn die enkele goedwillende inwoners soms op hun schouders nemen. 

Als vrijwilligers verzetten zij ontzettend veel werk5”.  

 
5 Bron: 

https://www.energiewerkplaatsbrabant.nl/sociale+innovatie/verslag+sie/verslag+waar+een+wil+is+is+een+om
weg/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2185116  Pag.30 

https://www.energiewerkplaatsbrabant.nl/sociale+innovatie/verslag+sie/verslag+waar+een+wil+is+is+een+omweg/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2185116
https://www.energiewerkplaatsbrabant.nl/sociale+innovatie/verslag+sie/verslag+waar+een+wil+is+is+een+omweg/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2185116
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Op grond van de voorbeelden elders in Nederland zijn dit belangrijke succesfactoren voor de 

realisatie van de ambities in Haarlem en omgeving:  

● Zorg voor een sluitende businesscase met verschillende financieringsstromen: bijdrage 

deelnemers, diverse subsidiestromen van gemeente en provincie. 

● Bouw een professionele uitvoeringsorganisatie op die vrijwilligers ondersteunt en begeleidt 

● Ontzorg de deelnemende coöperaties. 

● Bouw een stevig netwerk rondom de samenwerking.  

Zoals eerder beschreven is deelname aan een koepel (of samenwerkingsverband) voor coöperaties 

met één collectieve installatie nauwelijks van belang, omdat zij op dit moment noch de noodzaak, 

noch de behoefte hebben om te groeien. Voor ambitieuze coöperaties die al meerdere installaties 

beheren én willen groeien is samenwerken wel een noodzakelijke voorwaarde voor groei. 

Iedere vorm van samenwerking heeft specifieke voor- en nadelen. Vooralsnog was de eerste stap in 

Haarlem om te verkennen hoe de verschillende coöperaties tegen samenwerken aankijken. De 

volgende stap is het verkennen hoe zij het proces van samen gaan werken vorm willen geven en 

willen afstemmen met hun leden. 

Conclusie 
Samenwerking tussen ambitieuze coöperaties in Haarlem is noodzakelijk, als ze willen opschalen en 

de belemmeringen die ze nu ervaren willen oplossen zonder dat het (te) veel geld gaat kosten per 

coöperatie. Uit onderzoek en gesprekken blijkt dat 3 coöperaties met meerdere installaties willen 

groeien en elkaar nodig hebben om meer daken te realiseren. Deze bundeling van kennis en kunde 

vraagt een samenwerkingsvorm die uitstijgt boven de al gerealiseerde eigen installaties en het 

beheer daarvan. Wetenschappelijk onderbouwde kennis geeft aan dat in deze fase het managen van 

verwachtingen, het versterken van netwerken en samen leren noodzakelijk zijn.6 De verwachtingen 

over deze samenwerking, en wat op korte en langere termijn gerealiseerd kan worden zowel bij de 

coöperaties, als bij de lokale overheid, zal verder moeten worden verkend en verduidelijkt. De 

samenwerking zal het netwerk van energiecoöperaties in Haarlem en omgeving versterken: zowel 

informeel, als formeel. Daar is een open en stimulerend leerproces voor nodig. Empower 2.0 heeft 

hier de leerruimte voor geboden de afgelopen jaren. De betrokkenen zullen dit leerproces de 

komende jaren moeten vasthouden, om de ambities van groei (daken, leden en installaties) te 

kunnen realiseren. Hieronder worden de stappen en het tijdspad geschetst om dit proces 

daadwerkelijk te doorlopen. 

 

 

 
6 Seyfang G. and Haxaltine A., 2012, ‘Growing grassroots innovations: exploring the role of community-based 

initiatives in governing sustainable energy transitions’, Environment and Planning C: Government and Policy, 
30, 381–400. 
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Stappen op weg naar samenwerking: de roadmap 

In dit schema staan de stappen die de energiecoöperaties in Haarlem en omgeving hebben 

afgesproken om hun samenwerking te versterken, zodat zij meer collectieve energie opwek 

installaties kunnen realiseren. 

Stap Resultaat 

CKK gaat gesprekken aan met Spaarnezaam 
en Haarlem Noorderlicht om samenwerking 
te verkennen 

Uiterlijk november 2022 concept voorstel 
voor model van samenwerken  

CKK gaat in gesprek met Energie Coöperatie 
Heemstede: leren van de buren 

Heemstede heeft 8 daken en de ambitie 
om door te groeien. We leren van hun 
aanpak. 

De koepel Energie Samen Noord Holland 
gaat in gesprek met de ambitieuze energie 
coöperaties in Haarlem om ondersteuning in 
hun ambities te verkennen 

Beeld van mogelijke samenwerking met de 
koepel Energie Samen Noord- Holland 
bekend, uiterlijk nov. 2022 

De 3 ambitieuze coöperaties: Niveaus van 
samenwerking (functioneel) onderzoeken, 
verkennen en afstemmen met de leden en 
elkaar 

Vanaf september 2022 

Duidelijkheid van de ambitie en bijdrage van 
de gemeente Haarlem wat betreft 
collectieve opwek en de rol van de 
coöperaties. 

Najaar 2022 

Bijeenkomst met alle energie coöperaties in 
Haarlem en Kennemerland. Eind November 
2022. 
 

Bijeenkomst om informatie uit te wisselen. 
Samenwerkingsbehoefte beide typen 
coöperaties te verhelderen. Schets van 
proces tot samenwerking ambitieuze 
coöperaties te delen. 
Verwachtingsmanagement, netwerk 
opbouw en leerproces. 

3 á 4 keer per jaar bijeenkomst met alle 
energie coöperaties in Haarlem en 
Kennemerland. 

Informatie uitwisselen en voortgang op 
samenwerkingsproces delen. 
Verwachtingsmanagement, netwerk 
opbouw en leerproces.Vanaf begin 2023. 

Verkennen of het verbreden van de ambities 
naar energiebesparing en warmte mogelijk 
is en gedragen wordt door de leden en de 
gemeente 

Vanaf 2023 

Verkennen van de kansen en taken van een 
Koepelorganisatie voor 
Haarlem/Kennemerland, geïnspireerd door 
succesvolle Koepels in Nederland 

Vanaf 2023 

 


