
   

 
 
 
 
Amendement: Voor een optimaal duurzaam rendement 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 28 januari 2021, 
Gehoord hebbende de beraadslaging over de uitvoering van de verduurzaming van het 
gemeentelijk vastgoed volgens raadsstuk 2020/1159511 
 
Constaterende dat, 

• De gemeenteraad met de programmabegroting 2021-2025 akkoord is gegaan om € 9 
miljoen te investeren in het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed in de 
periode 2021-2024; 

• In de commissie Ontwikkeling op 29 oktober 2020 en 7 januari 2021 is gesproken hoe 
deze € 9 miljoen het beste kan worden besteed; 

• Het voorstel van het college onveranderd uitgaat van het “maximaal scenario”. 
 
Overwegende dat, 

• Dat de geraamde kosten voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed € 53 
miljoen bedragen en er voor de periode 2021-2024 € 9 miljoen beschikbaar is; 

• Met de beschikbare 9 miljoen euro ca 600 ton per jaar meer CO2 kan worden 
bespaard dan nu wordt voorgesteld en dat er jaarlijks € 200.000,- meer energie kan 
worden bespaard dan nu wordt voorgesteld en de terugverdientijd met een andere 
aanpak  kan worden verkort van 16 naar 12 jaar; 

• Met een andere aanpak er jaarlijks € 200.000,- meer wordt toegevoegd aan het 
revolverend fonds en er zo dus meer middelen beschikbaar zijn voor toekomstige 
investeringen in verduurzaming; 

• Met een minimale investering van € 10.000,- per object wordt versnippering en een 
inefficiënte uitvoering voorkomen en worden ca 90 objecten met een optimaal 
resultaat verduurzaamd.  

 
Besluit: 
Besluit 1 in het Raadsstuk als volgt te wijzigen: 
In de uitvoering van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed € 9 miljoen te 
investeren in de periode 2021-2024  volgens het kostenefficiënt scenario waarbij uitsluitend 
objecten worden verduurzaamd waarbij de investering groter is dan € 10.000,-. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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