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VERSLAG VAN DE RAADSMARKT D.D. 9 MAART 2017 VAN DE COMMISSIE 

BEHEER 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 30 maart 2017 

Aanwezigen: 

- De leden van de commissie Beheer en andere raadsleden 

- Wethouder Sikkema, commissiegriffier Van der Mede, mevrouw Van der Woude en 

notulist  

 

 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter opent om 19.00 uur de raadsmarkt en heet iedereen welkom en geeft het woord aan 

Margreet van der Woude. 

 

Mevrouw Van der Woude is programmamanager Duurzaamheid van de gemeente Haarlem en zij zal 

een presentatie geven over het versnellen van de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma dat in 

opdracht van de raad is opgesteld. De besluitvorming zal tijdens de Kadernota 2017 plaatsvinden.  

Om het duurzaamheidsprogramma te versnellen zijn er voor de raad enkele sturingselementen 

opgesteld, te weten: 

 Scenario’s, op basis van onderzoek 

 Routekaart met grote programmaonderdelen 

 Strategie, verbinding met de stad, draagvlak 

 Begroting en financierbaarheid 

 

Naast een versnelling is er een verbreding van het duurzaamheidsprogramma uitgewerkt, waaronder het 

programma Energie. Van dit programma is de energieopgave in beeld gebracht die zowel massaal als 

lokaal naar voren wordt gebracht. Er zijn drie scenario’s gedefinieerd met de bijbehorende budgetten 

voor de perioden tot 2030, 2040 en tot 2050. Voor deze scenario’s is een routekaart gemaakt met de 

bijbehorende financieringsmodellen. Deze modellen zijn nodig voor de kadernota.  

 

De verbreding van het duurzaamheidsprogramma bestaat uit de volgende componenten: warmte en 

energiebesparing, circulaire economie, zero emissie mobiliteit, industrie en klimaatadoptatie. Spreekster 

geeft verder aan dat er een onderliggende laag bestaat uit de onderdelen: communicatie, bewustwording 

en participatie en een financieringsconstructie voor middelgrote projecten zoals het Haarlems 

Energiefonds. 

 

De voornaamste redenen voor het versnellen van het Duurzaamheidsprogramma worden veroorzaakt 

door het Rijk en de EU, die verschillende akkoorden hebben ondertekend om het energieverbruik en de 

uitstoot van CO2 te verminderen. Tevens vervalt vanaf 2018 de verplichting om nieuwe wijken te 

voorzien van een gasaansluiting. 

 

Een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Delft heeft berekend wat het voor Haarlem betekent als de stad 

geen aardgas meer gebruikt als warmtebron maar overgaat op andere warmtebronnen. De gemeente 

Haarlem heeft voor aardgas gekozen, omdat zij vindt dat aardgas als fossiele brandstof voor 

verwarming niet meer past in een klimaatneutrale toekomst.  

Mevrouw Van der Woude laat met een kolommengrafiek zien hoe de kostenopbouw van warmte is 

samengesteld, afhankelijk van de techniek die wordt toegepast. Vervolgens wordt in een kleurrijke 

grafiek duidelijk gemaakt dat de gemeente Haarlem met de restwarmte van het staalverwerkingsbedrijf 

Tata Steel een goede beschikbare klimaatneutrale optie heeft met de laagste ketenkosten in 2050. Er 

wordt duidelijk gemaakt dat er veel meer wijken in Haarlem dan eerder werd gedacht kansrijk zijn om 

over te gaan op een warmtenet en op geothermie.  
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In een ander overzicht wordt duidelijk hoe de warmtetransportleidingen gaan lopen tussen de 

verschillende warmteleveranciers, zoals Tata Steel, de Nuoncentrales en de afvalcentrale in Amsterdam. 

De restwarmte van Tata Steel is voor de gemeente Haarlem heel aantrekkelijk, want dat is de bron met 

de laagste kosten. Het bedrijf heeft voldoende warmte voor ongeveer 90.000 huishoudens. Het is echter 

onduidelijk wat het bedrijf in de toekomst gaat doen.  

In  Haarlem zal een proefboring plaatsvinden om meer inzicht te krijgen in de kansen voor de stad om 

met geothermie te gaan werken. 

Volgens de klimaatmonitor van de overheid uit 2014 wordt 73% van het totale energieverbruik van de 

gemeente Haarlem verbruikt door de bebouwde omgeving, 20% door de industrie en 7% door middel 

van mobiliteit. De nieuw te bouwen woningen in Haarlem worden energieneutraal gebouwd. De 

woningen vanaf 1990 kunnen eveneens energieneutraal worden omgezet. De energietransitie geldt 

voornamelijk voor de bestaande woningvoorraad van huizen die voor 1990 zijn gebouwd (65.000). 

 

De heer Berkhout merkt op dat de gemeente nu naar energieneutrale woningen overgaat. Is het 

mogelijk dat deze woningen in de toekomst ook energie kunnen gaan produceren?  

Mevrouw Van der Woude antwoordt bevestigend en zegt dat de overcapaciteit aan energie vooral voor 

het elektrisch vervoer kan worden gebruikt. 

Spreekster zoomt vervolgens in op de drie scenario’s voor de opgaven om in 2030, 2040 of in 2050 het 

duurzaamheidsprogramma te hebben volbracht, inclusief de jaarlijkse kosten die hiermee gemoeid 

gaan. 

 

De heer Visser (CU) constateert dat een individuele bewoner die nu al koploper is met aanschaffingen 

van zonnepanelen en een zonneboiler, deze producten versneld moet afschrijven. 

Mevrouw Van der Woude bevestigt deze constatering, maar voegt eraan toe dat huishoudens ook deels 

hun warmte via het netwerk kunnen halen en deels via hun eigen aangeschafte warmtebronnen. Het 

uitgangspunt is wel dat bestaande huishoudens hun energiebehoefte naar beneden moeten brengen. 

 

De heer Dreijer vraagt hoe hoog de temperatuur is die via het warmtenet wordt vervoerd. 

Mevrouw Van der Woude antwoordt dat de temperatuur 80º Celsius is. De bestaande radiatoren 

kunnen derhalve blijven. 

 

De heer Roduner vraagt welke actie de gemeente Haarlem richting huishoudens gaat ondernemen, 

indien zij hun huizen niet willen isoleren. 

Mevrouw Van der Woude geeft aan dat de landelijke overheid regels wil aanscherpen en dat het op dit 

moment nog niet mogelijk is om huishoudens te dwingen om te gaan isoleren.  

Het is de bedoeling dat in de toekomst zowel kleine als middelgrote duurzame warmteprojecten worden 

gerealiseerd, alsook grote warmteprojecten. Als deze twee elkaar vinden, dan is de energietransitie 

gereed. 

Het elektrisch opwekken van energie zal voor 1/3 plaatsvinden binnen de grenzen van de stad Haarlem 

en voor 2/3 buiten de grenzen van de stad. Het doel is om dit in 2030 te bereiken. 

 

De heer Berkhout vraagt voor wie de techniek geothermie en warmte-koudeopslag (WKO) nu geschikt 

is. 

Mevrouw Van der Woude zegt dat bewoners van woningen vooral behoefte hebben aan energie om 

hun huizen mee te verwarmen en dat bedrijven daarnaast vooral om koeling vragen. Om die reden 

moeten voor bedrijventerreinen andere oplossingen worden bedacht dan voor woonwijken.  

 

Mevrouw Van Zetten vraagt of de omgeving ook kan profiteren van de WKO van het Stadskantoor. 

Mevrouw Van der Woude antwoordt dat het Stadskantoor alle warmte nodig heeft voor het gebouw 

zelf en dat er geen warmte over is voor de omgeving. 
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Er zijn met drie woningcorporaties die in Haarlem opereren verschillende energieafspraken gemaakt om 

woningen te voorzien van een beter energielabel. Dit past prima bij de Routekaart. 

Het is ook de bedoeling om 38.000 particuliere woningen in Haarlem met energiebesparende 

maatregelen energiezuiniger te maken. Dit geeft weer een enorme impuls aan de regionale economie 

van Haarlem. 

De doelstelling is om aardgasvrije nieuwbouw vanaf 2017 te gaan realiseren. Het college van B en W is 

bezig met de voorbereiding van een besluit om dit mogelijk te maken. 

De financiële consequenties van dit project – dat in 2040 moet zijn afgerond – zijn begroot op ongeveer 

1,5 miljoen euro per jaar (voor warmte, verbreding, ondersteuning en fondsvorming) exclusief de 

investeringen in eigen vastgoed en openbare verlichting. 

 

De planning van het versnellen van de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma is als volgt: 

 20 maart 2017: technische sessie indien hier behoefte aan is; 

 23 maart 2017: behandeling in de commissie Beheer; 

 6 april 2017: behandeling in de raadsvergadering; 

 juli 2017: behandeling van de financiële haalbaarheid bij de Kadernota. 

 

Hiermee beëindigt mevrouw Van der Woude haar presentatie. 

 

De heer Roduner vraagt of Alliander de samenwerkingspartner gaat worden voor de energietransitie. 

Mevrouw  Van der Woude antwoordt bevestigend. De gemeenten zijn mede-eigenaar van de 

organisatie Alliander. Voor de warmtebronnen zijn er nog geen posities bepaald. Daar wordt nog over 

nagedacht. 

 

Mevrouw Klazes vraagt van wie de warmtebronnen zijn. 

Mevrouw Van der Woude zegt dat energieleverancier Nuon aan aantal geothermiebronnen heeft.  

 

Mevrouw Van Zetten vraagt of er wat geleerd is van de WKO voor het Stadskantoor in Haarlem. 

Mevrouw Van der Woude zegt dat wel degelijk lering is getrokken uit deze opgedane ervaringen in de 

vorm van het maken van een warmteplan van de ondergrond bij nieuwe projecten.  

 

De heer Berkhout vraagt hoe de uitwisseling van kennis met andere gemeenten met elkaar is 

afgestemd. 

Mevrouw Van der Woude geeft aan dat de regiogemeente – de Metropoolregio Amsterdam – zich 

goed aan het organiseren is om dit goed op te pakken. De provincie Noord-Holland is eveneens goed 

bezig met deze warmtestrategie. De provincie brengt deze strategie ook in kaart voor andere regio’s in 

de provincie. 

 

De heer De Groot bedankt mevrouw Van der Woude voor haar presentatie. Spreker vraagt zich af of de 

commissie behoefte heeft aan een technische sessie op 20 maart 2017. De technische sessie gaat over de 

warmtetechniek. 

 

De commissiegriffier merkt op dat dit stuk niet naar de raad gaat. Het is een collegebesluit.   

 

Wethouder Sikkema geeft aan dat de gemeente nu weet wat het proces gaat kosten. Het projectplan is 

op dit moment nog niet helemaal ‘smart’. De raad en het college moeten het proces gaan concretiseren. 

De commissie zal per mail bepalen of technische sessie op 20 maart 2017 doorgaat of niet. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om 20.00 uur.  


