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De heer E. Wiebes c.c. Leden Vaste Commissie EZK 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat cie.ezk@tweedekamer.nl 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 
 
Bergen NH, 31 augustus 2020 
 
 
Betreft: Uw voornemen om de fiscale regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting t.b.v. energiecoöperaties en 
VvE’s te vervangen door een subsidieregeling 
 
 
Geachte heer Wiebes,  
 
Verontrustend vinden wij uw voornemen om de fiscale regeling Verlaagd Tarief EB te vervangen door een 
subsidieregeling en wel op korte termijn. De tijdelijke aard van subsidie is in strijd met de structurele behoefte 
van energiecoöperaties aan een bijdrage ten behoeve van hun bedrijfsvoering. Zonder structurele bijdrage is er 
geen toekomst voor lokale energiecoöperaties van burgers en kleine ondernemers. 
 
Gelijke kansen om schone stroom op te wekken voor eigen gebruik 
Essentie van de fiscale regeling is dat er gelijke kansen worden geboden aan alle Nederlandse kleinverbruikers 
bij het opwekken van stroom voor eigen gebruik. De huidige fiscale regeling is bij wet vastgesteld en heeft 
daardoor een geldigheid van onbepaalde duur. Dit is het uitgangspunt waarop de beweging van lokale 
energiecoöperaties in Nederland 6 jaar geleden op gang gekomen is. De energiecoöperaties hebben weliswaar 
de toezegging van EZK dat na aanvang van een project de huidige wet minstens 15 jaren kan worden 
gehanteerd, maar met de huidige plannen lijkt het alsof nieuwe collectieve zonnestroominitiatieven geen 
gebruik meer kunnen maken van deze wet. En tegelijkertijd is deze wet niet veranderd. Wij vinden het vreemd 
en onverantwoord dat een groeiende sector, van inmiddels honderden lokale energiecoöperaties, zomaar 
wordt losgekoppeld van structurele wetgeving die juist voor deze sector is ontwikkeld en die in de 
energietransitie van bijzondere waarde is.  
 
De huidige situatie: eigen dak niet geschikt, dan biedt een energiecoöperatie uitkomst 
Er is naar onze mening nogal wat verwarring over de rol van energiecoöperaties. Voor energieproducenten in 
Nederland is er SDE-subsidie. Ook energiecoöperaties zoals de windcoöperaties en grote zoncoöperaties 
kunnen in dit veld van producenten opereren maar dan doen ze dat met een beperkt aantal financieel sterke 
leden waardoor ze dus kunnen worden aangemerkt als normale marktpartijen. Wij vermoeden dat in onze 
branche onder collega’s maar ook binnen onze brancheorganisatie Energie Samen (ES) te weinig onderkend is 
dat lokale energiecoöperaties een totaal andere rol hebben dan de langer bestaande windcoöperaties. 
 
De leden van lokale energiecoöperaties wekken uitsluitend stroom op voor eigen gebruik. Het bedrijfsresultaat 
van deze coöperaties is op dit moment, met de fiscale regeling, te vergelijken met het resultaat dat individuele 
huishoudens, die stroom opwekken op hun eigen dak, behalen met behulp van de salderingsregeling. Het lijkt 
ons zinnig om beide regelingen blijvend op elkaar af te stemmen zodat alle huishoudens in Nederland - zowel 
die met een geschikt eigen dak als die met een ongeschikt eigen dak of zonder eigen dak - gelijke kansen 
hebben op langdurige productie van stroom voor eigen gebruik. Het zou dus voor huishoudens en kleine 
bedrijven niet uit moeten maken waar ze hun stroom opwekken. Invoering van een subsidieregeling voor 
leden van energiecoöperaties zal deze gelijkschakeling op den duur teniet te doen omdat de 
energiecoöperaties na beëindiging van de subsidie in feite als normale energieproducenten worden 
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aangemerkt. Wij verwachten van een faciliterende overheid dat ze begrip heeft voor de complexe 
bedrijfsvoering van energiecoöperaties die hun taak alleen duurzaam kunnen vervullen als ze daartoe 
financieel toe instaat worden gesteld. Bedrijfsvoering wordt extra complex als we ook kansarme huishoudens 
willen meenemen in de coöperatieve beweging. De kosten voor bedrijfsvoering zijn op dit moment te dekken 
met de opbrengsten die tot stand komen in de Regeling Verlaagd Tarief EB. Over het algemeen verdienen de 
deelnemers hun zonnepanelen terug via de teruggave EB en is de verkoop van stroom precies toereikend om 
de exploitatiekosten van de installaties te dekken. Elke verlaging van tarief zal de kans van slagen van 
energiecoöperaties aantasten.   
 
Lokale energiecoöperaties komen in zwaar weer 
Na bestudering van de voorgenomen subsidieregeling (nieuwe postcoderoos regeling) en van de 
doorrekeningen van het PBL vrezen wij dat de hoogte van de beoogde subsidie bij lange na niet toereikend zal 
zijn om lokale energiecoöperaties zelfs op korte termijn te faciliteren. Bovendien worden lokale 
energiecoöperaties in de voorgestelde subsidieregeling geconfronteerd met extra barrières. Op grond van de 
huidige onzekerheid en onduidelijkheid over de ontwikkeling van de nieuwe regeling hebben wij ons 
genoodzaakt gezien alle geplande activiteiten rond nieuwe projecten in de Regeling Verlaagd Tarief EB stop te 
zetten. 
 
Oproep 
Wij roepen op tot uitstel van de invoering van een nieuwe regeling met twee jaar, zodat de lokale 
energiecoöperaties hun verplichtingen naar leden, gebouweigenaren, gemeentes en leveranciers weer kunnen 
oppakken. We willen graag met alle partijen komen tot bruikbare wetgeving die recht doet aan de honderden 
initiatiefnemers in het land die nu al met vele duizenden deelnemers werken aan een belangrijke bijdrage aan 
het behalen van de klimaatdoelen en die snelle opschaling van de opwekcapaciteit mogelijk maakt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Namens Coöperatie Bergen Energie                                               Namens Kennemer Energie  
Roeland Kneppers  Liesbet Hanekroot 
roeland@bergenenergie.nl liesbet.hanekroot@kennemerenergie.nl 
tel .06 538 199 08 tel. 06 241 732 26 
 
 
 
 
 
P.S. We sturen ook een persbericht uit over deze onwenselijke situatie en deze oproep tot spoedige actie.  




