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Kernboodschap  In het najaar van 2019 heeft het Rijk een tweede subsidieronde proeftuinen voor 

aardgasvrije wijken aangekondigd. Het Rijk wil hiermee meer gemeenten de 

gelegenheid geven ervaring op te doen met het aardgasvrij of aardgasvrij-ready 

maken van wijken, buurten of dorpen.  

Het warmtenet Meerwijk is op dit moment het enige project dat past in de 

voorwaarden van de proeftuinsubsidie.  

Om gebruik te kunnen maken van de proeftuinsubsidie moet het college de 

subsidieaanvraag goedkeuren. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

 Transitie visie warmte (TVW): Startnotitie TVW (2019/771699), 29 oktober 

2019 collegebesluit. 

 Informatienota energiestrategie: (2018/876759) 14 feb 2019, 

collegebesluit 

 Voortgang ontwikkeling warmtenetten (2019/942011) 13 feb 2020, 

collegebesluit 

 Governance voor warmtenetten (2019/691719) gedaan in de raad van 21 

november 2019 

Besluit College  

d.d. 7 april 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

1. De proeftuinsubsidieaanvraag aardgasvrije wijken voor de Erasmusbuurt in 

Meerwijk in te dienen bij het Rijk. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/29-oktober/10:00/Transitievisie-Warmte-tvw-Plan-van-aanpak-tvw
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018876759-1-Informatienota-onderzoek-naar-een-Energiestrategie-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019942011-1-Voortgang-ontwikkeling-warmtenetten-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019691719-1-Governance-voor-warmtenetten-in-Haarlem-3.pdf
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1. Inleiding  

In het najaar van 2019 heeft het Rijk een tweede ronde proeftuinen voor aardgasvrije wijken 

aangekondigd. Het Rijk wil hiermee meer gemeenten de gelegenheid geven ervaring op te doen met 

het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van wijken, buurten of dorpen.  

In 2018 is eerder een proeftuinsubsidie aangevraagd voor Meerwijk. Deze is toen niet verleend. 

Naast dat er slechts voor een beperkt aantal projecten subsidies werden verleend, was een van de 

voorwaarden dat het project ook in 2018 moest starten.  

 

De nadruk in 2020 ligt op uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen. 

Met name de financiële en technische onderbouwing, het participatieplan, de wijze waarop de 

gemeente invulling geeft aan de regierol en de (mogelijke) verbinding met andere wijkopgaven zijn 

van belang. 

Hiermee past dit goed in de fase waarin de ontwikkeling van het warmtenet in Meerwijk zit. 

Daarnaast is Meerwijk geïdentificeerd als kansrijke startwijk in de startnotitie van de Transitievisie 

Warmte (2019/771699).De aanvraag van de proeftuinsubsidie voor Meerwijk wordt dan ook kansrijk 

geacht, met name vanwege de brede en integrale samenwerking met de bewoners en het integrale 

karakter van de opgaven in Meerwijk.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. de proeftuinsubsidieaanvraag aardgasvrije wijken voor de Erasmusbuurt in Meerwijk in te 

dienen bij het Rijk. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het beoogd resultaat is het realiseren van een collectief warmtenet in Meerwijk. Er is nog geen 

ervaring opgedaan met dit soort complexe projecten. In Meerwijk worden tegelijk de riolering 

vervangen, de openbare ruimte klimaatbestendig gemaakt en wordt het warmtenet aangelegd. 

Tegelijkertijd zullen de woningbouwcorporaties moeten investeren in hun vastgoed en moeten er 

warmtebronnen worden aangesloten. Ook de diverse belanghebbenden bij deze opgave moeten 

tijdig en goed bereikt en geïnformeerd worden.  

De gemeente Haarlem zit hiervoor samen met het participatiefonds en Firan in een 

financieringsconsortium.  Er wordt een subsidie aangevraagd van € 4,5 mio. Met dit subsidiebedrag 

wordt de onrendabele top gedekt die ontstaat door het voor de eerste keer uitvoeren van zo’n 

project. De proeftuinsubsidie is daar bij uitstek voor bedoeld.  

  

4. Argumenten 

1. Met dit besluit kan de subsidie aanvraag worden ingediend.  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/29-oktober/10:00/Transitievisie-Warmte-tvw-Plan-van-aanpak-tvw
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De deadline voor de aanvraag is 1 april 2020. Met het indienen van de proeftuinsubsidie is de kans 

aanwezig dat er een substantiële bijdrage komt vanuit het Rijk voor het aardgasvrij maken van 

Meerwijk. Eén van de subsidievoorwaarden is dat het college de subsidieaanvraag moet goedkeuren.  

 

2. Het besluit past in het ingezet beleid 

Het Rijk heeft aangegeven dat gaskraan dicht te draaien in 2050. In Haarlem willen we dit 10 jaar 

eerder bereiken. In 2030 al gaat het Rijk uit van 1,5 miljoen huishoudens die afgesloten zijn van het 

aardgas. Het realiseren van een collectief warmtenet in Meerwijk is voor Haarlem een eerste stap in 

deze richting. 

 

3. Leren van elkaars ervaring 

Het warmtenet Meerwijk wordt langs drie leerlijnen ontwikkeld: Integraliteit, verhoging van de 

leefbaarheid en versterken van de lokale samenleving. 

Door deel te nemen aan de proeftuin deelt de gemeente Haarlem de opgedane ervaring met andere 

gemeenten. Dit zal een positieve invloed hebben op de voortgang van energietransitie, zowel binnen 

Haarlem als in de rest van Nederland. 

 

4. De aanvraag voldoet aan de randvoorwaarden voor de proeftuin 

De randvoorwaarden waaraan de proeftuin moet voldoen zijn: 

 De aanvraag kan alleen door de gemeente worden gedaan en moet door het college worden 

goedgekeurd 

 De gemiddelde rijksbijdrage per proeftuin bedraagt circa 4 miljoen euro 

 Er wordt uitgegaan van 500 woningen per wijk, gemotiveerd afwijken kan 

 De uitvoering van het uitvoeringsplan voor deze uitvraag dient te starten in 2020 

 De rijksbijdrage kan gebruikt worden voor de financiering van de onrendabele top 

Het project Meerwijk past binnen deze randvoorwaarden 

 

5. De subsidie van € 4,5 miljoen draagt bij aan de financiële haalbaarheid van het warmtenet  

De onrendabele top voor Meerwijk is momenteel ongeveer € 4.500.000,-. Met de subsidie wordt de 

onrendabele top gefinancierd. De gemiddelde rijksbijdrage is € 4 miljoen, waarbij uitgegaan wordt 

van 500 woningen. De Haarlemse aanvraag betreft meer woningen. Om die reden is een hoger 

bedrag legitiem en wordt ook aangevraagd. De werkwijze bij deze subsidie is zo dat de aanvraag of 

wordt afgewezen of dat het aangevraagde bedrag wordt toegekend.  De FTE ruimte waar in de 

aanvraag sprake van is, wordt vanuit het programma budget duurzaamheid gedekt en drukt dus niet 

op de toekomstige subsidie.  

  

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. De toekenning van de subsidie is niet gegarandeerd 

Het aanvragen van de subsidie wil niet zeggen dat de subsidie verkregen worden. Het project 

Meerwijk voldoet in ieder geval aan de subsidievoorwaarden. Wanneer de subsidie niet aan het 
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project wordt toegekend, moet naar andere manieren tussen de betrokken partijen worden gekeken 

om het tekort in de begroting van het project op te lossen. De kosten die tot nu toe zijn gemaakt 

kunnen ook zonder de subsidie worden gedekt. Er worden geen kosten gemaakt voordat de dekking 

geregeld is.  

  

6. Uitvoering 

De subsidieaanvraag wordt ingediend. Binnen enkele maanden wordt bekend gemaakt of de subsidie 

aan Haarlem wordt toegekend. De voorbereidingen voor het project aanleg warmtenet Meerwijk 

gaat onverminderd door.  

 

7. Bijlage 

Bijlage 1: subsidieaanvraag Proeftuin aardgasvrije wijk 

 

 

 


