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 Onderwerp 

Initiatiefvoorstel ter instemming van het raadslid Bosman van D66 getiteld: 
‘Versnelling  Zonne-coöperaties’ en kennisnemen van de bestuurlijke reactie. 
 
Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van het raadslid Bosman van D66 getiteld: ‘Versnelling 
Zonne-coöperaties’, 
 
Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de 
raadscommissie voor Infrastructuur en Duurzaamheid; 
 
besluit: 

I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 
II. het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 

1. Een regeling in te richten om proceskosten van zonne-coöperaties te 
financieren; 

2. De financiering in te richten op basis van een resultaatverplichting voor 
zonne-energie; 

3. Dit als voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. 
III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 
 
 

Wettelijke grondslag 

Gemeentewet art. 147a, lid 1 
 

Initiatiefvoorstel 

 

 
 

Samenvatting 
Amsterdam telt veel duurzame coöperaties van bewoners die zonne-energie willen 
realiseren. Zij spelen een belangrijke rol in het activeren van bewoners en het 
koppelen van lege daken aan bewoners die zelf energie willen opwekken. De 
coöperaties realiseren hun zonne-daken vaak op vrijwillige basis, omdat bewoners 
hun geld inleggen voor de zonnepanelen, maar niet voor (het geheel aan) de 
proceskosten. De indiener van dit voorstel stelt voor om de proceskosten van 
zonne-coöperaties deels te laten financieren door de gemeente op basis van 
resultaatverplichting. De leden van de coöperatie blijven betalen voor de panelen 
zelf, de installatie en het onderhoud van de zonnepanelen, eventueel via een 
lening van het Duurzaamheidsfonds. 
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Introductie 
Lokale duurzame energie zorgt voor schone lucht en beperkt de opwarming van de 
aarde. Bovendien garandeert lokale energie dat bewoners meer macht krijgen over 
hun eigen energierekening en biedt het lokale werkgelegenheid. Amsterdam zet zich 
in voor lokale duurzame energie, waaronder zonne-energie op daken1.  
 
Zonne-energie in een dichtbebouwde stad vergt een bijzondere aanpak. In de stad 
zijn flats en etages zijn vele malen gangbaarder dat rijtjeshuizen en vrijstaande villa’s. 
De meeste bewoners wonen binnen een woningcorporatie of in een (gemengde) 
VVE, niet onder een uniek dak in eigen bezit. Daarom zijn Amsterdammers in de 
meeste gevallen aangewezen op andermans dak, of een gedeeld dak, om zelf 
energie op te wekken. Dat betekent dat je gezamenlijk afspraken moet maken over 
de investering, het gebruik van het dak en de installatie. Dit brengt in de meeste 
gevallen extra investeringen van tijd, kennis en geld met zich mee. 
 
Door als Amsterdammer te participeren in een gezamenlijk zonne-energieproject van 
een zonne-coöperatie kan iedereen in Amsterdam energie opwekken met de zon. 
Doordat dit meestal ook met kleine bedragen kan, wordt zonne-energie zo voor 
iedereen bereikbaar.  
 

Stand van zaken zonne-energie in Amsterdam 
Amsterdam heeft de ambitie geformuleerd om in 2020 160 MW aan zonnestroom op 
te wekken, het equivalent van 80.000 huishoudens2. De stand per 2015 is 16,3 
Megawatt aan zonne-energie. Dit zijn ca. 64.000 zonnepanelen; genoeg stroom voor 
7.700 Amsterdamse huishoudens). Dit is 7,6 Megawatt (ca. 30.000 zonnepanelen) 
meer dan in 2013. Het doel voor 2020 is een toename van 16 keer zoveel als het in 
2013 opgestelde vermogen. 
 
De laatste cijfers van adressen met zonnepanelen, af te lezen uit de landelijke 
klimaatmonitor, zijn van 2014. Amsterdam heeft absoluut gezien het hoogste aantal 
zonnepanelen van alle gemeenten in Nederland, maar staat merkwaardig genoeg 
onderaan als je kijkt naar het aantal bewoners dat zelf zonnepanelen heeft. Volgens 
de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat lagen in 2014 slechts op 0,67% van de 
Amsterdamse adressen zonnepanelen. Dit percentage bracht de hoofdstad op plek 
394 in de ranking van Nederlandse gemeenten: de allerlaatste plek van in totaal 394 
gemeenten in 2014.  
 
Vieze regels 
Het is niet zo gek dat veel huishoudens in Amsterdam niet zelf profiteren van zonne-
energie. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Ten eerste de administratie van lokale 
energieproductie. Juist in deze voor particulieren relevante markt, bestaat een zeer 
complexe lappendeken aan regelingen, waaronder als belangrijkste drie: saldering 
(en het bijbehorende btw-voordeel op grond van Europees recht), de zogenoemde 
postcoderoosregeling voor lokale energieprojecten en de SDE+ regeling. Al deze 
regelingen zijn relatief autonoom en onafhankelijk van elkaar ontstaan en kennen 
verschillende voorwaarden. De toegang tot deze regelingen, en de samenhang met 
andere wet- en regelgeving, is vaak zo ingewikkeld geworden dat hier specialistische 
kennis voor nodig is. 

                                                   
1 Initiatiefvoorstel Manuel (2012): Zonvisie  
2 Gemeente Amsterdam (2015): Agenda Duurzaamheid; Zonvisie (2013) 
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Daar komt bij dat er in Amsterdam veel gestapelde bouw is, waardoor de regelgeving3 
extra ingewikkeld wordt bij de specifieke Amsterdamse woonsituatie. Landelijke 
belastingwetgeving sluit bijvoorbeeld niet aan bij bewoners van een appartement 
zonder (eigen) dak of in een huurhuis. De postcoderoos-regeling sluit niet aan op een 
pand op erfpacht. Hierdoor zijn aanvullende verzekeringen vereist en moeten extra 
administratiekosten worden gemaakt, ten opzichte van zonnepanelen op het eigen 
dak. Ook wordt het plaatsen van zonnepanelen beperkt door de uitgebreide 
regelgeving en vergunningenstelsel uit de lokale Welstandsnota en de 
Monumentenverordening.  
 
Daarnaast hebben bewoners andere redenen waarom een zonne-installatie op eigen 
adres niet wordt geplaatst: men denkt binnenkort te gaan verhuizen, of de totale 
investering voor een compleet zonne-energiesysteem is te groot. Het dak kan ook net 
niet goed op de zon liggen, waardoor de zonnepanelen in de schaduw terecht komen. 
De ingewikkelde regelgeving versterkt ook deze individuele motivaties (men vindt het 
al snel ‘gedoe’). 
 
Een oplossing om gemakkelijk en toegankelijk zonnestroom op te wekken op 
andermans dak is daarom onmisbaar. Er staan slechts 25.000 eengezinswoningen in 
Amsterdam. Zelfs als al die huishoudens zonder uitzondering zonnepanelen op hun 
dak zouden plaatsen, zouden we nog geen derde van de ambitie uit de unaniem 
aangenomen Amsterdamse Agenda Duurzaamheid halen. 
 
Gezamenlijke energie wordt makkelijker 
Het wordt gemakkelijker om een leeg en beschikbaar dak te vinden in de stad. Eerder 
stelden de leden Bosman (D66) en Groen (GroenLinks) in een initiatiefvoorstel4 voor 
om daken te delen voor zonne-energie via een digitale marktplaats, te beginnen met 
alle beschikbare panden van de gemeente zelf. 
 
Maar met alleen een voorradig dak is een gezamenlijke zonne-installatie nog steeds 
niet gerealiseerd. Na de afspraken over de regelingen voor de energieprijs, moeten 
vervolgens gezamenlijk afspraken gemaakt worden over de wijze van investering, het 
type installatie, het onderhoud en bijvoorbeeld het opstalcontract tussen de 
gebruikers en de eigenaar van het dak. De ervaring leert dat zonne-coöperaties 
primair de organisatievorm zijn die dit van de grond krijgen. Met het oprichten van een 
coöperatie wordt er een rechtspersoon opgericht die eigenaar wordt van de 
zonnepanelen en de regelingen kan aanvragen. 
 
Financiering op basis van resultaten 
Vaak zijn zonne-coöperaties ontstaan rondom een bepaald project en zijn zij 
doorgegaan met het rekruteren van meer daken en leden. Zonne-coöperaties nemen 
in veel gevallen een centrale rol in bij het koppelen van nieuwe groepen van 
bewoners aan nieuwe zonne-daken en zijn dus versnellers van zonne-energie. 
 
De leden van de coöperatie storten geld waarmee de coöperatie de zonnepanelen 
kan aanschaffen en de administratie kan verzorgen. Zonne-coöperaties hebben geen 
winstoogmerk en werken met hele smalle marges. Naarmate de zonnepanelen langer 

                                                   
3 Initiatiefvoorstel Bosman, Bakker en Toonk (2015): Minder regels voor meer duurzame energie 
4 Initiatiefvoorstel Bosman en Groen (2016): Deelplatform voor zonnedaken 
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op de daken liggen, zal er meer geld binnen komen. Op dit moment is dat nog niet zo, 
gezien de SDE+ voor zonnepanelen en de postcoderoos regeling pas sinds een jaar 
toepasbaar zijn voor coöperaties. 
 
Gegeven de constatering dat de coöperaties en de gemeenten gemeenschappelijke 
doelen en een gebiedsgerichte lokale benadering delen, is financiering logisch. De 
indiener van dit voorstel stelt voor om dit via een social impact bond model vorm te 
geven. Social impact bonds zijn contracten waarbij privaten investeerders investeren 
in een maatschappelijk project. De investeerders krijgen uitbetaald door de overheid 
op basis van de resultaten die door het maatschappelijk project worden geboekt, 
(‘pay-for-performance’), in het geval van Amsterdamse zonnepanelen: het aantal te 
realiseren kilowatts per uur. 
 
Besluit 
Gezien het bovenstaande, vraagt de indiener het college: 
 
1. Een regeling in te richten om proceskosten van z onne-coöperaties te 

financieren 
In de hernieuwing van het coalitieakkoord “Amsterdam blijft van iedereen’ is 10 
miljoen euro uit het Duurzaamheidsfonds vrijgemaakt en vrijgesteld van 
revolverendheid om duurzaamheid in de stad verder te versnellen. De indiener 
stelt voor om als onderdeel hiervan een financiële regeling in te stellen om 
coöperaties voor duurzame energie te ondersteunen in de proceskosten voor het 
realiseren van zonnedaken. Hierdoor zal duurzaamheid in de stad versneld 
worden doordat het mogelijk wordt voor coöperaties om verschillende projecten 
tegelijk op te starten. 

 
2. De financiering in te richten op basis van een r esultaatverplichting voor 

zonne-energie 
Om resultaten te garanderen, stelt de indiener voor om proceskosten alleen te 
vergoeden op basis van aantoonbare Kilowatt per uur op jaarbasis per project.  

 
3. Bovenstaande als voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
 

 Bronnen 

 • Parool (28 augustus 2015): ‘35 huishoudens krijgen stroom uit panelen op  
Praxisdak in West: Na 3,5 jaar kan zon zijn werk doen’ 

• Parool (3 november 2015): ‘Coöperatie plaatst zonnepanelen: Eindelijk échte  
eigen elektriciteit’ 

• PBL (2014): ‘Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met 
gemeenten’  

• TNO (2015): ‘Energietransitie van onderaf vraagt om nieuwe keuzes’ 
• TNO (2013): ‘Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven’ 
 

Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam 

 
A.M. Bosman (D66) 
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* De sterretjes worden door de Griffie ingevuld 

In te vullen door het raadslid/de fractie: 

1. naam/namen van raadslid/-leden; 

2. datum van indienen; 

3. titel initiatiefvoorstel; 

4. naam raadscommissie waarin het initiatiefvoorstel 

is behandeld 

5. formulering besluit; 

6. tekst initiatiefvoorstel; 

7. eventuele meegestuurde bijlagen; 

8. naam/namen van raadslid/-leden incl. initialen. 

 
 


