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Het college werkt al geruime tijd in MRA verband samen aan het afstemmen en
integreren van warmte oplossingen. In MRA verband is onder andere een “Grand
Design” (integraal warmtenet) opgesteld. De overeenkomst voor deze
samenwerking wordt nu vernieuwd. Het college besluit de nieuwe overeenkomst
voor 3 jaar te tekenen.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie.
Het voorstel met de bijlagen biedt de commissie informatie over de
samenwerkingsrelatie met de MRA m.b.t. warmtetransitie, en over de inhoud van
deze samenwerking.

Relevante eerdere
besluiten
Besluit College
d.d. 25 september 2018

- deelname aan samenwerkingsovereenkomst MRA Warmte-Koude (2015/67890)
in college vergadering 9 juni 2015
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. Het college verlengt de samenwerkingsovereenkomst MRA m.b.t. het
programma Warmte-Koude per 1-1-2019 tot en met einde 2021.
de secretaris,

de burgemeester,
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1. Inleiding
De gemeente Haarlem werkt aan het aardgasvrij maken van de stad. Hiervoor heeft het college
onder andere de routekaart Haarlem Klimaat Neutraal opgesteld. Omdat de impact van veel
projecten (geothermie, restwarmte) groter dan Haarlem is, en de belangen (governance
vraagstukken, communicatie, nieuwe wetgeving, lobby, subsidiering, etc.) gelijk zijn, werkt het
college intensief samen met andere gemeenten en partners. Binnen de MRA wordt door het
programma bureau Warmte Koude gewerkt aan het afstemmen, onderbouwen en mogelijk
integreren van deze thema’s in de regio. Hiervoor is in 2016 een samenwerkingsovereenkomst voor 3
jaar (2016-2018) getekend. Deze samenwerking wordt verlengd voor de periode van 2018-2021 en
kost alle partners € 5.000,- per jaar.
2. Besluitpunten college
2. Het college verlengt de samenwerkingsovereenkomst MRA m.b.t. het programma WarmteKoude per 1-1-2019 tot en met einde 2021.
3. Beoogd resultaat
Door samen te werken op MRA niveau wordt kennis gedeeld en worden projecten en kansen in de
regio afgestemd. Lobby en governance vraagstukken kunnen integraal worden aangepakt. Ook de
provincie (Noord Holland en ook Flevoland) is nauw betrokken bij het samenwerkingsverband.
4. Argumenten
1. het college zet de bestaande samenwerkingsrelatie voort
De afgelopen 3 jaar heeft de gemeente in MRA verband samengewerkt m.b.t. warmtetransitie.
Hierbij werd onder andere een ‘Grand Design’ opgesteld en werd op verschillende onderwerpen
samengewerkt. Gelet op het nieuwe handelingsperspectief van het “bureau Warmte-Koude” heeft
de samenwerking ook voor de komende tijd meerwaarde.
2 Het besluit past in het ingezet beleid
De gemeente Haarlem zoekt voor de warmtetransitie naar grootschalige oplossingen als
warmtenetten, al dan niet op basis van restwarmte, biomassa en geothermie. Voor deze complexe
aanpak en voor integrale vraagstukken als governance, aanbestedingsrecht, ontwikkeling wetgeving,
subsidiering, etc. is het belangrijk om samen te werken in regionaal verband.
3 de samenwerking binnen MRA leidt tot gemeenschappelijke lobby mbt wetgeving en subsidiering.
De regio als geheel, waarbij ook de provincies Noord-Holland en Flevoland aangehaakt zijn, levert
een sterk lobby platform op richting het rijk en in andere gremia.
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4 De kosten van het besluit zijn gedekt
De kosten die zijn verbonden aan de samenwerking en de daaruit voortvloeiende resultaten
bedragen € 5.000,-. Deze kosten worden gedekt uit de reguliere begroting voor het programma
duurzaamheid, budget warmte transitie en duurzame bronnen (29103114).
3. Risico’s en kanttekeningen
1.Scope van de samenwerking verandert
Bij de herziening van de plannen voor een integraal MRA warmtenet (GD 2.0) werden de integrale
oplossingen binnen de MRA aanzienlijk versoberd. Mede door de lagere hoeveelheid restwarmte
van Tata Steel zijn de kansen voor warmte transportnetten gewijzigd. Ook voor Haarlem zijn hierdoor
de kansen op fysieke regionale verbindingen kleiner. Ondanks dit gegeven vind het college de
samenwerking zinvol.
6. Uitvoering
Welke vervolgstappen worden wanneer gezet?
Het college draagt net als alle andere partners € 5.000,- per jaar bij aan de samenwerking. De
overeenkomst wordt door alle partijen getekend. Haarlem tekent als deelnemer eveneens mee met
de kennis organisatie NZKG (Noord Zee Kanaal Gebied). Invulling wordt, in overleg met de partners,
gegeven door het programma bureau Warmte Koude van de MRA.

7. Bijlagen
1.
Samenwerkings Overeenkomst
2.
Grand Design 2.0 met handelingsperspectief
3.
Volmacht M. Patist en B. Pannekeet
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