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Op naar 90 coöperatieve zonnedaken
Wat houdt de klimaatdeal in?
Het realiseren van 90 coöperatieve zonnedaken waar bewoners samen eigenaar zijn van zonnepanelen op
een dak in de buurt. Hierdoor kan iedere Rotterdammer deelnemen in een energiecoöperatie in de buurt
– ongeacht de dikte van de portemonnee.
De energiecoöperaties van Rotterdam slaan hiervoor de handen ineen, samen met partners in de stad.
Een gezamenlijke coöperatieve organisatie ‘Energie van Rotterdam’ zorgt voor versnelling, samenwerking
en professionalisering. En waar nu nog geen energiecoöperatie actief is, wordt deze versneld geactiveerd
rondom het zonnedak. Hierdoor is straks in iedere wijk een energiecoöperatie actief.
Hiermee versterken we de rol van de Rotterdammers in de energietransitie. Eigenaarschap krijgt letterlijk
en concreet vorm en vormt een belangrijke route naar draagvlak voor volgende stappen in de
energietransitie. Bewoners hebben zo invloed op de duurzame kwaliteit van hun energievoorziening en
plukken er tevens de vruchten van. Het rendement gaat terug naar de Rotterdammers waardoor zowel de
individuele portemonnee als de wijkeconomie profiteert.
Wat willen we bereiken?
In 2025 zijn er 90 coöperatieve zonnedaken gerealiseerd waardoor iedere Rotterdammer deel kan nemen
in een lokaal coöperatief zonnedak in de buurt. Dat wordt mogelijk gemaakt door bestaande en nieuw te
vormen energiecoöperaties, samen met de gemeente en andere partners, waaronder dakeigenaren. De
energiecoöperaties zijn verenigd in Energie van Rotterdam: een gezamenlijk platform voor opschaling en
professionalisering in samenwerking. In 2025 heeft dit geleid tot een sterke coöperatieve beweging,
verankerd in de wijken van Rotterdam, met een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Deze is klaar om de
nationale ambitie “50 procent hernieuwbare productie op land in eigendom van de lokale omgeving”, ook
in Rotterdam waar te maken.
Welke partijen willen meedoen, wat willen ze inbrengen, welke partij wil trekken?
De energiecoöperaties en -initiatieven Alex Energie, Blijstroom, Delfshaven Energie Coöperatie, De
Middellander en Energie Coöperatie Rozenburg zijn initiatiefnemer. Verenigd in Energie van Rotterdam
committeren zij zich aan de doelstelling van de zonnedaken binnen hun werkgebied. De
energiecoöperaties vormen hét gezicht naar de deelnemende bewoners in de wijken en buurten. Energie
van Rotterdam is de trekker, zorgt voor uitvoeringskracht en is initiator van nieuwe coöperaties.
Gemeente Rotterdam onderschrijft het belang van de energiecoöperaties en de ambitie om zonneenergie bereikbaar te maken voor alle Rotterdammers. Als het aan de gemeente ligt, doen we grote
zonnedaken dan ook bij voorkeur met de Rotterdammers als eigenaar, verenigd in een energiecoöperatie.
De gemeente herkent ook de noodzaak van een betere samenwerking, professionalisering en inzet op
concrete resultaten en wenst een levensvatbare, op eigen benen staande organisatie. Gemeente
Rotterdam wil daarom Energie van Rotterdam actief ondersteunen door een financiële bijdrage, door het
ter beschikking stellen van daken van gemeentelijk vastgoed en door actieve ondersteuning bij verwerving
van laagrentende projectfinanciering, zodat ook Rotterdammers mee kunnen doen zonder te investeren.
Het Social Impact Fonds Rotterdam ziet een waardevolle mogelijkheid voor het creëren van impact en
heeft de intentie om Energie van Rotterdam (financieel) te ondersteunen. SIFR ziet bovendien kansen

voor het creëren van werkervaringsplaatsen in de wijk voor bewoners met een afstand tot de
arbeidsmarkt, waarna zij duurzaam aan het werk kunnen.
De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren energiecoöperaties in Rotterdam ondersteund via o.a.
de subsidieregeling voor lokale initiatieven in de energietransitie. De ontwikkeling van coöperatieve
zonnedaken is belangrijk om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten en om bewoners mee te
laten profiteren van de opbrengsten. De provincie Zuid-Holland steunt daarom de Klimaatdeal om te
komen tot 90 coöperatieve zonnedaken in 2025.
Tot slot zijn er verschillende (andere) dakeigenaren die hun dak ter beschikking stellen aan de lokale – al
dan niet op te richten – energiecoöperatie.
Welke andere klimaattafels willen we betrekken?
De klimaatdeal komt tot stand in samenwerking tussen de tafels Schone Energie en Gebouwde Omgeving
en is doorontwikkeld op bestaande deal 14 (GO) Participatie platform en (het eerste deel van) deal 44 (SE)
Zon op daken woningen.
Wat is het tijdspad?
In het eerste kwartaal van 2021 wordt de financiële ondersteuning van de gemeente aan Energie van
Rotterdam (subsidie) geëffectueerd en worden overeenkomsten gesloten met de verschillende betrokken
dakeigenaren.
Het beoogde pad voor de zonnedaken is als volgt: in 2021 worden de eerste zes zonnedaken gerealiseerd,
in 2022 zijn dat er twaalf, het jaar erop 18 en zo groeien we door tot een tempo van 30 collectieve
zonnedaken per jaar in 2025.
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