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Bijlagen 1. Tijdlijn energietransitie v8 

Geachte leden van de commissie beheer, 

 

Van tijd tot tijd wordt de bestuurlijke tijdlijn energietransitie bijgesteld. Hierbij willen wij u graag 

informeren over de aanpassingen en toevoegingen die zijn gedaan. 

Lijn van de RES 

In mei is de RES 1.0 aan u voorgelegd. In september wordt de herziening voor de paragraaf 

zonnepanelen en collectoren in het beschermd stadsgezicht (nota ruimtelijke kwaliteit) ter inzage 

gelegd met de kansenkaart. In december wordt de definitieve versie aan de commissie ontwikkeling 

voorgelegd. Van de zonneweide op de afvalberg van Schoteroog wordt rond de herfst een 

vergunningsaanvraag verwacht die aan de commissie ontwikkeling wordt voorgelegd voor een 

Verklaring van geen Bedenkingen (VVGB) in december. In 2022 wordt de uitvoeringsagenda van het 

Actieplan Schone Energie aan u aangeboden. De uitvoering van deze agenda wordt bepaald door de 

middelen die het rijk middels artikel 2 beschikbaar gaat stellen. Omdat er nog niet genoeg bekend is 

over deze middelen kan er nog geen exacte datum voor de uitvoeringsagenda worden opgegeven. 

Lijn van de Transitievisie warmte 

De Haarlemse transitievisie warmte (tvw) heeft ter inzage gelegen en wordt als definitieve versie 

aan u aangeboden in de commissie van juni. De eerder toegezegde ‘warmteuitvoeringsplannen’  

worden uitgesteld voor besluitvorming tot er meer bekend is over de middelen die het nieuwe 

kabinet voor het maken van deze warmteuitvoeringsplannen beschikbaar stelt via de artikel 2 

afspraak.  

In juni wordt de Duurzaamheidsbegroting (als onderdeel van de kadernota) aan de commissie 

beheer voorgelegd, met het plan van aanpak voor de Routekaart. In de duurzaamheidsbegroting 

staan de doelstellingen en de voortgangsindicatoren. De voortgang van de ‘transitiepaden’ wordt 
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gemeten. 

Met kaderstellende besluiten als de tvw, RES 1.0 en de mobiliteitsvisie zijn de doelen van de 

Haarlemse energietransitie bepaald. De Routekaart beschrijft hoe deze doelen worden gehaald. De 

aanpak loopt via 4 transitiepaden: Gebouwde omgeving, Verkeer en vervoer, Hernieuwbare energie 

en Werken aan de stad (ruimtelijk). De Routekaart wordt in november aan de raad voorgelegd ter 

vaststelling. Als uit de Routekaart blijkt dat er bijstelling van het beleid nodig is en dit financiële 

consequenties heeft dan zal dat aan u worden voorgelegd met dat besluit. 

Lijn van de Warmtenetten 

In eerdere versies van de bestuurlijke tijdlijn stonden de besluiten voor de drie warmtenetten op 

één lijn. Deze lijn is nu gesplitst zodat ieder warmtenet een eigen lijn heeft: warmtenet Schalkwijk, 

ZonneWarmteNet Ramplaankwartier en warmtenet Waarderpolder. 

Warmtenet Schalkwijk 

Eerder is aan u gecommuniceerd dat het oprichtingsbesluit en het financieringsbesluit voor het 

Haarlemse Warmtenetwerk (HWN) gelijktijdig in juni aan u zouden worden aangeboden. De 

uitwerking van de integrale businesscase tot individuele investeringsbeslissingen en een 

koepelovereenkomst met alle betrokken partijen vragen echter meer tijd en het financieringsbesluit 

HWN wordt daarom in oktober aan u voorgelegd. De woningcorporaties geven aan dat zij deze 

extra tijd nodig hebben voor de besluitvorming door hun raden van commissarissen.. 

Ter voorbereiding op het financieringsbesluit wordt de koepelovereenkomst met alle betrokken 

partijen in september aan u voorgelegd. De koepelovereenkomst is een overeenkomst aangegaan 

door de partijen die betrokken zijn bij warmtenet Schalkwijk (woningcorporaties, Firan, 

Engie en gemeente) en waarin de bilaterale overstijgende zaken geregeld worden met 

betrekking tot de samenwerking tijdens de realisatie- en exploitatiefase van het project en 

de uitgangspunten daarvoor. 

 

Om de koepelovereenkomst voor te bereiden wordt in juni de Samenwerkingsovereenkomst 

Ontwikkelfase Warmtenet Schalkwijk aan het college voorgelegd ter vaststelling.  

In de bronnenstrategie is geothermie een belang bron naast restwarmte van datacenters. Haarlem 

wil zo vroeg als mogelijk weten of geothermie voor onze stad kansrijk is en dat kan met een 

proefboring. Hiervoor verwachten we de eerste gegevens uit de SCAN-campagne van het Rijk 

(Seismische Campagne Aardwarmte Nederland ) in het begin van 2022. De vervolgstappen worden 

aan u voorgelegd met de nota Plan van aanpak geothermie. Omdat de campagne van het Rijk 

vanwege Corona tot nog toe uitloopt, is nog geen exacte datum aan de nota te koppelen. De 

uitvoering van de plannen van de tvw kunnen dit uitstel verdragen omdat er voldoende restwarmte 
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uit datacenters is. 

ZonneWarmteNet Ramplaankwartier 

Voor het bewonersinitiatief SpaarGas, het ZonneWarmteNet in het Ramplaankwartier, wordt u in 

juni op de hoogte gebracht met een informatienota en wordt in het najaar over de rolneming van 

de gemeente besloten. 

Warmtenet Waarderpolder 

Het derde warmtenet is voor de Waarderpolder en samen met de ondernemers (vertegenwoordigd 

via Industrie Kring Haarlem) wordt de aanbesteding van de concessie voor dit warmtenet 

voorbereid. In oktober wordt de intentieovereenkomst voor het uitkoppelen van warmte met Iron 

Mountain getekend. Dit is een bouwsteen voor de volgende stap en dat is de aanbesteding van de 

concessie voor het warmtenet Waarderpolder in november.  

 

Overige acties 

Om de plannen van de transitievisie warmte haalbaar en betaalbaar te maken, gaat de gemeente 

Haarlem subsidies aanvragen. Door aan te sluiten bij de Haarlemse subsidieaanvraag binnen de 

Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting, is de eerste subsidie voor Meerwijk 

aangevraagd. De uitslag is na de zomer bekend en zal met de raad gedeeld worden. In oktober 

wordt de aanvraag voor de subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) gedaan, er wordt 

overwogen om deze voor Ramplaankwartier aan te vragen.  in november ontvangt u de 

subsidiestrategie ter informatie met een overzicht van de overige subsidies.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris                                             de burgemeester 
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mei 2021

RES 1.0

september 2021

Herziening zon in be schermd 
stadsgezicht met kansen kaart 
als concept ter inzage (via cie 
ontwikkeling)

december 2021

Verklaring Van Geen Bedenkingen 
vergunningsaanvraag zonneweide 
Schoteroog (via cie ontwikkeling)

Herziening zon in beschermd 
stadsgezicht met kansenkaart  
definitief (via cie ontwikkeling)

RES Regionale Energie Strategie

2022

Uitvoerings agenda 
Actieplan Schone Energie

Reeds genomen besluiten

• RES concept, wensen en bedenkingen
•  Stand van zaken energielandschap Schoteroog
•  Actieplan Schone Energie, 750TJ wind en zon 

op land

Transitievisie WarmteTVW

juni 2021

Definitieve TVW

Duurzaamheidsbegroting
(via cie beheer)

Routekaart Duurzaamheid, 
plan van aanpak

2022

Warmte uitvoeringsplan 
woningen > 1995

Meer duidelijkheid over artikel 2 middelen

Reeds genomen besluiten

• Energiestrategie
• Duurzame warmte Haarlem, Bronnen
• Duurzame warmte Haarlem, Governance
•  Duurzame warmte Haarlem, Betaalbaarheid
• Haalbaarheidsonderzoek tvw 
• Artikel 2 onderzoek 
•  Haarlemse Transitievisie Warmte (concept)

Warmtenet
Schalkwijk

Warmteuitvoeringsplan 
warmtenet Schalkwijk

2022

Oprichting HWN

juni 2021

Samenwerkingsover-
eenkomst Ontwikkelfase 
Warmtenet Schalkwijk 

Koepelovereenkomst 
Warmtenet Schalkwijk

september 2021 oktober 2021

Financiering HWN

Reeds genomen besluiten  
Warmtenetten

• Voortgang ontwikkeling warmtenetten
•  Voorbereiding oprichting Haarlems Warmtenetwerk (HWN)
• Wensen en bedenkingen bij oprichting HWN
• Informatienota oprichting HWN
• Ontwerp-Oprichtingsbesluit HWN

Plan van aanpak 
proefboringgeothermie

ZonneWarmteNet 
Ramplaankwartier

Warmteuitvoeringsplan 
Ramplaankwartier

2022juni 2021

Aanvraag PAW subsidie 
voor ZonneWarmteNet 
in Ramplaankwartier

oktober 2021

 ZonneWarmteNet 
Ramplaankwartier

Rolneming 
ZonneWarmteNet 
Ramplaankwarties

november 2021

Warmtenet
Waarderpolder

Warmteuitvoeringsplan 
Waarderpolder

2022

Intentieovereenkomst met 
Iron Mountain, restwarmte 
voor de Waarderpolder

oktober 2021 november 2021

Aanbesteden concessie 
warmtenet Waarderpolder

Routekaart Duurzaamheid

november 2021

Subsidie strategie TVW


