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In Haarlem werken we aan een duurzame, groene en schone stad. We zetten een 

versnelling van de verduurzaming van de stad in met als gevolg: 

 - economische groei  

- een klimaatneutraal Haarlem in 2030*  

- een aardgasvrij Haarlem in 2040 

Samen met de stad investeren we in duurzaamheid en buiten de stadsgrenzen doen we dat 

met partners in de regio. We werken aan een toekomstbestendig Haarlem en we zijn 

koplopergemeente in de energietransitie.  

 

* In 2030 zijn we voorbereid op een aardgasvrij Haarlem in 2040, we hebben zo optimaal 

mogelijk energie bespaard en opgewekt. Nu we een routekaart hebben weten we wat de 

opgave is. Voorheen was 2030 een streefdatum en gingen we de rest compenseren, nu 

gaan we met de routekaart zonder compenseren door naar aardgasvrij Haarlem in 2040 

 

Kernboodschap 
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Haarlem in 2030 klimaatneutrale stad 
& in 2040 aardgasvrij 

• Haarlem wil de verduurzaming van de stad versnellen met uiteindelijke doel dat het 

Haarlemse energieverbruik per saldo niet tot CO2-uitstoot leidt. Daarom zet de 

gemeente zich samen met haar partners en alle Haarlemmers – zowel bedrijven, 

bewoners als instellingen – in om in de stad zoveel mogelijk energie te besparen en 

op te wekken. Waar het binnen de stadsgrenzen niet mogelijk is, lossen we dit buiten 

de stad met partners in de regio op. Waar mogelijk gebruiken we de landelijke 

ontwikkelingen voor de energietransitie.  

• Concrete plannen staan in de Routekaart. In de uitvoering van plannen richt de 

gemeente zich vooral op initiatieven en projecten die we snel kunnen oppakken. 

• De plannen staan in duurzame gebiedsprogramma’s. 
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Communicatieboodschap 
 
 
 De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig 

aardgasvrij moet zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar het betekent een energie-

transitie. Voor een klimaatneutraal Haarlem moeten we over op nieuwe 

manieren van verwarmen, douchen en koken 

 Grote gevolgen met een nog onzekere uitvoering, maar een aantal zaken weten 

we al wel: 

 Bereid je huis voor op de toekomst: nog steeds is isoleren en energie 

opwekken belangrijk 

 Doe dit vooral samen met je buurt en je buren: leuk en doelmatig 

 Koken op inductie is echt wel oké 

 Maak gebruik van het logische moment bij verhuis- en verbouwplannen 

om jouw huis voor te bereiden 

 



Communicatiestrategie  

 Voortdurende algemene communicatie (‘draaggolfcampagne’) om de 

energietransitie onder de aandacht te brengen via bestaande middelen.  

 2050 klinkt ver weg, maar het is een grote opgave waarvoor nu al flink tempo 

gemaakt moet worden. Veel meer tempo dan nu het geval is. Duidelijk in de 

communicatie zijn dat er geen aardgas in 2050 is en dat je er wel over na moet 

denken/ maatregelen moet nemen 

 Verbinding tonen met regionaal en landelijk beleid. Benutten van landelijke 

communicatie (kennisdelen, website HIER Verwarmt inzetten - geen informatie 

zelf maken als het al bij derden staat -  Zie https://www.hierverwarmt.nl/  

 Informeren over wat mensen zelf kunnen doen, want op de route naar aardgasvrij 

zijn energie besparen en opwekken een belangrijk onderdeel (vooral door te 

isoleren). Aangeven van voordeel: euro’s/waardecreatie benoemen, het levert wat 

op 

 Voor mensen die aan de slag willen: gezamenlijke inkoopacties en regelingen/ 

leningen etc. die voorradig zijn communiceren en het faciliteren van acties 

(Duurzaam Bouwloket, Opgewekte Woningclub) 
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https://www.hierverwarmt.nl/
https://www.hierverwarmt.nl/


Communicatiestrategie (vervolg) 

 De opgave is zo groot dat we in deze fase van opschalen samen met (regio)partners 

en bedrijven moeten communiceren: woningcorporaties, Stichting Huizenaanpak, 

Kennemer Energie, bedrijven, Duurzaam Bouwloket, etc.  

 We gaan selectiever gebruik van de Groene Mug want boodschap van 

energietransitie is een gemeentelijk verhaal. Afzender is de gemeente, de Groene 

Mug gebruiken we als campagne  

 Wijkgerichte benadering met o.a. toepassing leefstijlkaart gemeente Haarlem 2016 

 Haarlem heeft al een wijk (De Ramplaan) die aardgasvrij onderzoekt, hier over 

communiceren. Voorbeeldfunctie om de boodschap concreter te maken 

 We geven duidelijk aan/ vragen hulp aan bedrijven. Voor concrete plannen voor 

energiebesparing en het versneld aardgasloos maken van de stad heeft Haarlem de 

bedrijven nodig; zij kunnen het verschil maken (is groot deel van het 

energieverbruik) 
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Extra inzet communicatie in 2017 I 
 

Extra activiteiten (naast bestaande Groene Mug communicatie): 

 

 Startpunt Routekaart: samenwerken aan een duurzame toekomst ->  

 Inzetten panel met voorlopers/ Haarlemmers/ landelijk 

 Stadsgesprek(ken)  organiseren 

 Tijdens Haarlem Duurzaam Markt op 1-10-17 op de Grote Markt (georganiseerd 

door derden) grootschalig uitpakken met aardgasvrij, lezingen in een tent, 

rondleiding door stadhuis pelletkachel, etc. 

 Congres met bedrijven (pitchen oplossingen) zie -> 

 Versnellingschallenge voor bedrijven in gang zetten, oproep: ‘we moeten versnellen 

anders redden we het niet, kom met ideeën’. Wedstrijd uitzetten  

 Herijken kernboodschap met bijbehorende nieuwe beelden 

 Meer integreren met gemeente Haarlem website: Groene Mug website omzetten naar 

webportal onder haarlem.nl (shortlink blijft). Informatie toevoegen over aardgasvrij 

Haarlem met link naar hierverwarmt.nl. Initiatieven plaatsen op interactie en 

participatieplatform (IPP) 
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Extra inzet communicatie in 2017 II 
 
Extra activiteiten (naast bestaande Groene Mug communicatie): 

 

 Eenmalige brief versturen vanuit wethouder met de boodschap aardgasvrij en tips wat je 

nu al kan doen en waar je info kunt vinden  

 Filmpjes maken en mensen laten vloggen om boodschap energietransitie tussen de oren 

van de Haarlemmers te krijgen. Onder andere over inductie koken  

 In gebiedscommunicatie duurzaamheidscommunicatie integreren - > intern regelen 

 Interne communicatie over duurzaamheid verbeteren -> masterclasses, rondleidingen 

langs duurzame bedrijven/ partners/ wijkinitiatieven 

 Verbeteren samenwerking met portaal Duurzaam Bouwloket 

 Ervaringen laten opdoen met nieuwe manier van koken, verwarmen etc. Bijvoorbeeld 

kookcursussen over koken op inductie/ -> aanbod laten maken door bedrijven 
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Doelgroepen 
 
 

 Alle Haarlemmers: informeren van bewoners vooral aanhaken bij landelijke 

berichtgeving over warmtetranisitie 

 Haarlemse bedrijven: we hebben jullie nodig, help mee/ denk mee 

 Gebieden: integreren van duurzaamheid in gebiedscommunicatie 

 Collega’s: interne communicatie 

 Samenwerking intensiveren met partners waar we mee samenwerken: Duurzaam 

Bouwloket, Opgewekte Woningclub etc. 

 Kinderen en jeugd: via NME, nieuwe activiteiten toevoegen die bijdragen aan transitie 

 Grote partners zoals woningcorporaties, Tatasteel, bedrijven die warmte produceren 

activeren 

 

Rol gemeente: 

 Kwartiermaken, aanjagen, partners activeren om de markt tot ontwikkeling te brengen 

 Financieringsmogelijkheden (investeringsfonds) 

 
 

 


