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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Vaststellen subsidieplafond Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij en Uitvoeringsregeling Haarlem 

Aardgasvrij. 

 

Nummer 2019/14424 

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. 

Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Afdeling ECDW 

Auteur Josephus Jitta, E. 

Telefoonnummer 023-5113565 

Email ejitta@haarlem.nl 

Kernboodschap Het college stelt een eenmalige subsidie beschikbaar van € 500.000,- om 

particuliere woningeigenaren te stimuleren en te ondersteunen hun woning 

aardgasvrij te maken. De Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij geeft hier 

invulling aan en wordt vastgesteld in het college.  

De subsidie is gericht op de koplopers, die met het verwijderen van hun 

aardgasaansluiting het goede voorbeeld geven en daarmee als ambassadeurs 

ingezet kunnen worden. 

Het vaststellen van het subsidieplafond door de raad biedt de wettelijke 

grondslag, na publicatie in het gemeenteblad, om aanvragen te kunnen weigeren 

in het geval het budget niet toereikend is.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.  

Het college stuurt het besluit Vaststellen Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij 

ter informatie naar de commissie Beheer. 

Het opstellen en vaststellen van de uitvoeringsregeling betreft een 

collegebevoegdheid. In de commissievergadering van 11 oktober 2018 heeft de 

wethouder toegezegd de uitvoeringsregeling aan de commissie ter informatie toe 

te sturen. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Het college heeft besloten een subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren 

op te stellen. In de decemberrapportage 2018 (2018/802709) heeft de raad de 

benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-december/19:30/Decemberrapportage-2018
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Besluit College 

d.d. 26 februari 2019 

 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij voor het 

jaar 2019 vast te stellen op € 500.000,- 

2. Het college besluit voorts: 

De Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij vast te stellen voor het jaar 2019 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij voor het 

jaar 2019 vast te stellen op €500.000,- 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

1. Inleiding 

De subsidie die vanuit de uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij wordt verstrekt is bedoeld om  

koplopers te stimuleren volledig aardgasvrij te gaan wonen en daarmee een vliegwiel te creëren en 

ambassadeurs te werven voor een steeds gasvrijere stad. Maximaal € 3.000,- subsidie wordt vertrekt 

voor het verbouwen van de woning naar een aardgasvrije woning. De kosten voor het afsluiten van 

de gasafsluiting door de netbeheerder mag hierbij worden opgeteld. 

 

De regeling is één van de maatregelen naar gasvrij wonen. Daarbij bieden we ook andere producten 

en diensten aan. Zo kunnen Haarlemmers – huurders en kopers - gratis advies krijgen van een 

energiecoach. Ook biedt de gemeente de duurzaamheidslening aan. Met deze lening is het voor 

bewoners voordeliger om duurzame maatregelen te treffen. De duurzaamheidslening, 

energiecoaches en de subsidie Haarlem Aardgasvrij passen helemaal in het coalitieakkoord 

‘Duurzaam doen’.”   
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In oktober 2018 is in de commissie beheer het besluit besproken om een eenmalige subsidieregeling 

(budget €500.000,-) voor de doelgroep particuliere woningeigenaren op te stellen om deze woningen 

versneld energieneutraal te maken. Dit is opgenomen en vastgesteld in de bestuursrapportage 2018. 

De Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij (Bijlage 1) is opgesteld. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij voor het jaar 2019 vast te 

stellen op €500.000,- 

 

Het college besluit voorts: 

1. De Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij vast te stellen voor het jaar 2019. 
 

3. Beoogd resultaat 
De uitvoeringsregeling is opgesteld om een stimulans te geven aan particuliere woningeigenaren om 

hun woning volledig aardgasvrij te maken en hiermee voorbeelden van aardgasvrije woningen te 

creëren, in het kader van ‘Haarlem Aardgasvrij’. Deze uitvoeringsregeling is één stap in de 

energietransitie. 

Het vaststellen van een subsidieplafond biedt de wettelijke grondslag om aanvragen te kunnen 

weigeren in het geval het budget niet toereikend is. 

4. Argumenten 

1. Het instellen van een subsidieplafond ter beheersing van de uitgaven. 
Door het instellen van een subsidieplafond wordt voorkomen dat er meer subsidie verstrekt wordt 

dan er budget beschikbaar is. Zoals opgenomen in de uitvoeringsregeling worden de aanvragen in 

volgorde van binnenkomst behandeld. Het vaststellen van een subsidieplafond biedt de wettelijke 

grondslag, na publicatie in het gemeenteblad, om aanvragen te kunnen weigeren in het geval het 

budget niet toereikend is.  

2. De uitvoeringsregeling is toegankelijk en laagdrempelig.  
Bij het opstellen van de uitvoeringsregeling is gekozen voor het stimuleren van aardgasvrije 

woningen, en niet, zoals oorspronkelijk bedoeld, van energieneutrale woningen. De term 

energieneutraal (of Nul op de Meter; NOM) is niet eenduidig, is moeilijk te realiseren (in het geval 

van te weinig of geen plaats voor zonnepanelen op eigen dak) en maakt daarmee de aanvraag én 

verantwoording complex. Bij de aardgasvrije regeling kan na het uitvoeren van de maatregelen 

worden volstaan met het indienen van de facturen van de uitvoerder en het bewijs van afsluiting van 

het gas door de netbeheerder. De subsidieregeling is kort en krachtig. In de Toelichting 

Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij (Bijlage2) zijn mogelijke onduidelijkheden verder 

uitgewerkt. 



 

 Kenmerk: 2019/14424 4/5 

 

3. Het inzetten van het versnellersbudget voor de particuliere woningeigenaren is in lijn met de 
Routekaart Haarlem Aardgasvrij 2040.  

In het Ontwerp Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving wordt benadrukt dat “de partijen in de 

keten kopers en woningeigenaren in een zo vroeg mogelijk stadium moeten stimuleren om tot 

verduurzaming over te gaan.” De route die de Gemeente Haarlem heeft uitgezet met haar 

Routekaart sluit hier goed op aan. De doelgroep van deze subsidie is de particuliere woningeigenaar 

(natuurlijk persoon).  

4. De subsidie kan gecombineerd worden met andere regelingen. 

De subsidie Haarlem Aardgasvrij is te combineren met andere financiële regelingen zoals de 

duurzaamheidslening, zodat de regeling ook bereikbaar is voor inwoners met lagere inkomens. Bij 

het verstrekken van een subsidie wordt geen onderscheid gemaakt op basis van inkomen. 

 

5. Het verstrekken van de subsidie leidt tot bredere bekendheid van aardgasvrij wonen en een 

grotere groep ambassadeurs. 
De subsidie is gericht op de koplopers, de groep die zelf al aan de slag gaat om hun woning 

aardgasvrij te maken. Deze bewonerservaringen zijn van belang bij de transitie naar aardgasvrij. Bij 

de aanvraag van de subsidie wordt medewerking voor publicaties, acties en evenementen gevraagd,  

om deze bewonerservaring en de opgedane lessen bij het verduurzamen van de woning breed te 

delen. 

 

6. Financiële consequentie 
Er is € 500.000,- beschikbaar voor 2019. Dit wordt gedekt binnen beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke 

ontwikkeling, Programma duurzaamheid. Dit budget komt geheel ten goede voor het verstrekken 

van de subsidie. De uitvoeringsregeling is op basis van een vast maximaal bedrag van € 3.000,- Hier 

worden de kosten voor het verwijderen van de aansluiting op het aardgasnet á € 687,- bij opgeteld. 

Ook wordt subsidie verstrekt in het geval alleen het verwijderen van de gasaansluiting nog rest. 

Verwachting is minimaal 135 subsidieaanvragen te verstrekken. 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Het subsidiëren van activiteiten kan vragen om toezicht en/of handhaving.  
De toets voor beschikking wordt uitgevoerd op basis van facturen. Het kan voorkomen dat er 

misbruik wordt gemaakt van de regeling. Art 7 (verplichtingen) geeft aan dat er in die gevallen een 

aangewezen inspecteur kan komen controleren. Indien dit zich voordoet wordt dit opgelost binnen 

de bestaande handhavings-prioriteiten en budgetten en leidt dit niet tot extra kosten. 

6. Uitvoering 
De Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij wordt, na vaststelling door het college, gepubliceerd in 

het digitale gemeenteblad en op de gemeentelijk website. 
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Het raadsbesluit om het subsidieplafond vast te stellen zal kenbaar gemaakt worden in het digitale 

gemeenteblad en op de gemeentelijke website. 

 
Op de gemeentelijke website en in lijn met de campagne ‘Haarlem wordt steeds gasvrijer’ zal de aard 

en doel van deze subsidie worden gecommuniceerd. Indien het einde van het budget in zicht komt 

wordt dit tijdig kenbaar gemaakt op de website. 

7. Bijlagen 

Bijlage 1: Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij 

Bijlage 2: Toelichting Uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij 


