
Beschikbaar stellen 
gemeentelijke daken 

voor energiecooperaties

• Stakeholders:

• Veel professionele stakeholders met eigen 
grondposities, zoals NV afvalzorg, SBB, recreatieschap 
Spaarnwoude, Alliander en Noord Noord West voor 
de windmolen(s) en Rijnland.



Stappen

• Inventariseren van vastgoed en beschikbare daken

• In gesprek met coöperaties: welke zijn meest kansrijk? En 
Keuze voor een coöperatie 

• Onderzoek naar haalbaarheid, business case etc.

• Dakovereenkomst / recht van opstal 

• Werven leden

• Realisatie

• Beheer en administratie

• Maar ook:

• (Bestuurlijk) vastleggen dat de daken die gemeente 
niet zelf benut beschikbaar gesteld kunnen worden

• Capaciteit van afdeling vastgoed en jurist

• Subsidie voor vooronderzoek



Wie doet wat? Overzicht
Rolverdeling Initiatief Technisch beheerder accounthouder administratief beheerder Vastgoed manager Goes/Klomp Engie Verzekeringen GH Team Duurzaamheid

Realisatiefase Basis afspraken

Advisering welke daken aanbieden & aan welk initiatief. 1e 
introductie Cornel? x

Aanleveren bouwkundige informatie, tekeningen en 
dakonderhoud x

Offerte opvragen bij onderhoudspartij voor het dak. En is 
voorkeurspartij als prijs vergelijkbaar is.

Afspraken met dakonderhoudspartijen Goes en Klomp x x Installatie is eigendom en verantwoordelijkheid van initiatief

Afspraken per casus bespreken en in standaard recht van opstal 
en intentieverklaring aanpassen Cornel?

Intentieverklaring beschikbaar stellen dak x x Initiatief heeft bestuursaansprakelijkheids en WA verzekering

Constructieonderzoek x Standaard intentieovereenkomst en recht van opstal

Toegang tot pand x Kosten voor constructieonderzoek voor initiatief

Keuze pv leverancier + contract x Kosten voor notaris en keuze notaris voor initiatief

Afstemming over elektrische aansluiting x

Opdracht en coördineren installatie plaatsen x

Vergunning aanvraag (indien nodig) x

Aansluiting op elektriciteitsnet regelen bij Liander x

Recht van opstal tekenen x x

Technische check installatie voor in gebruik name x x x?

Contract registreren + check compleetheid x

Melden bij gemeentelijke verzekering x x

Beheer

contractbeheer en aanspreekpunt x x

Toegang tot pand x

Overleg verlengen/verandering/ontbinden contract na eind 
looptijd contract x x

Tekenen voor vernieuwen contract x x

Onderhoud systeem x

Schade afwikkeling x x

Administreren contract beïndiging of verandering x



Uitdagingen

• Verkoop-/verbouw-/verduurzamings-/herontwikkelingsplannen

• Eigendomssituatie (voorbeeld buitensport)

• Capaciteit gevraagd van afdeling Vastgoed

• Collectief PV dak telt (nog) niet mee voor energielabel

• Standaard uitdagingen: constructieonderzoek, dakonderhoud
etc.



Voordelen 
voor de 

gemeente

• Past bij duurzaamheidsambities

• Bewoners zonder geschikt dak kunnen ook hun eigen 
duurzame stroom opwekken

• Lage kosten voor gemeente

• Voorbeeldfunctie die andere gebouweigenaren inspireert

• Panelen kunnen na bv. 15 jaar worden overgenomen 

• De energiecoöperaties groeien soms ook door tot 
warmtecoöperaties en partners in de energietransitie



Voorbeelden Haarlem
• Zijlpoort met coöperatie Spaarnezaam: 

https://spaarnezaam.nl/

• Kweekzon op de Haarlemmer Kweektuin 
https://kweekzon.nl/

https://spaarnezaam.nl/
https://kweekzon.nl/

