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Gemeenteraad Haarlem door Polderwarmte 

13 juni 2019 

Geachte voorzitter, leden van de raad,  

Namens Polderwarmte ben ik, Rik Timmermans, vandaag met collega’s aanwezig om 

u te informeren over onze plannen. Bedankt voor de spreektijd die we als 

Polderwarmte hebben gekregen. Ons ambitieuze, jonge team is ervan overtuigd dat 

met dit initiatief de neuzen dezelfde kant op staan als die van u, namelijk richting een 

duurzame toekomst. Wij zouden maar wat graag eens de Groene Mug Bokaal in 

ontvangst willen nemen.  

Zoals ik kon lezen in de onlangs verschenen Raadsstukken van de Gemeente Haarlem, 

zal de energie in Haarlem in de toekomst bestaan uit een mix van verschillende 

bronnen waarbij duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid essentieel zijn. 

Op basis van deze drie pijlers informeer ik u over Polderwarmte. 

Duurzaamheid is de hoofdpijler van Polderwarmte. Met het leggen van een 

goedgeïsoleerd warmtenet, realiseren wij een open netwerk. Duurzame 

warmtebronnen kunnen hierop aangesloten worden. In de toekomst worden dat er 

alleen maar méér.  

Wij nodigen Gemeente Haarlem van harte uit om mee te denken over welke energie- 

en warmtebronnen er op aangesloten worden. Onze ervaring leert dat ook hier een 

mix ontstaat van restwarmte van bedrijven en industrie, geothermie als deze bron 

aanwezig is, riothermie, zonne- en windenergie en lokale biomassa. 

Biomassa brengt ons bij de tweede pijler: de leveringszekerheid. Biomassa is het 

duurzaamste alternatief voor fossiele brandstoffen dat leveringszekerheid brengt in 

een warmtenet. Het is simpelweg niet haalbaar om in één dag een volledig duurzaam 

warmtenet te realiseren, maar het is wel mogelijk om van het gas af te gaan.  

Dus laten we de Groningers in de kou staan? Of gaan we in rap tempo door met de 

noodzakelijke energietransitie?  

Eerdergenoemde energiebronnen zorgen op dit moment nog niet voor voldoende 

warmte. Met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van geothermie geloven we dat 

we biomassa op den duur flink kunnen reduceren.  

De bio-energie-installatie in De Liede in Haarlemmermeer zal enkel regionaal 

resthout omzetten naar warmte. Niet één boom wordt meer gekapt voor ons.  

  



Naar verwachting zal ons warmtenet bij aanvang minder dan de helft op biomassa 

draaien. Een belangrijk deel van de basislast van ons warmtenet halen we uit 

restwarmte. Verschillende bedrijven staan te popelen om hun restwarmte kwijt te 

kunnen aan huishoudens en andere afnemers. Het aandeel biomassa zal in komende 

jaren alleen maar minder worden. 

Als derde pijler: de betaalbaarheid. Polderwarmte staat voor een vrije markt met 

voorgeschreven maximumtarieven die losgekoppeld zijn van de prijs van aardgas. 

Keuzevrijheid van de afnemer wordt gewaarborgd, waardoor degene met de beste 

prijs/kwaliteit/duurzaamheidsverhouding de grootste zal worden. Alleen normale 

tarieven zullen de afnemer overtuigen om van het gas af te gaan. Ook voor de 

komende twee raadsdebatten over ‘governance’ en ‘betaalbaarheid’ zullen we onze 

visie daarop met u delen. 

Nu weet u wie we zijn en wat de feiten zijn. Het is belangrijk dat we openstaan voor 

elkaar. Daarom nodig ik u allen ook van harte uit in Ede waar we graag laten zien hoe 

een slim groen warmtenet zoals wij dat voor ogen hebben, al energie levert voor 

18.500 huishoudens.  

Nogmaals dank voor uw aandacht. 


