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Bestuurlijke context 
In november 2003 heeft VROM ons subsidie verleend voor uitvoering van het Plan van aanpak 

klimaatbeleid. De gemeente Haarlem heeft zich in dit kader verplicht om een aantal taken op 

energiegebied uit te voeren. De taken zijn uitgewerkt in projecten, genoemd in het Plan van Aanpak 

Klimaatbeleid 2003-2007. De projecten vinden plaats binnen de thema’s Gemeentelijke gebouwen en 

installaties, woningbouw, nieuwbouw, verkeer en vervoer, bedrijven en Duurzame Energie. 

In bijlage A is de tweede, jaarlijkse, evaluatie opgenomen van de uitvoering van de energieprojecten, 

zoals vastgesteld in onze termijnagenda. De evaluatie is een samenvatting van de belangrijkste 

resultaten van de projecten in 2005.  

 

Voortgang / Planning van de projecten 

De meeste projecten uit het Plan van aanpak Klimaatbeleid verlopen volgens schema.  

50% van de geplande activiteiten is inmiddels afgerond. In juni 2005 is bij de Facilitaire Dienst een 

energiecoördinator voor de gemeentelijke gebouwen aangesteld. Een aantal taken in het kader van het 

energiebeheer van de gemeentelijke gebouwen, zoals de monitoring van het gasgebruik, is daardoor 

opgepakt. Ook start het project “monitoring en controle van de energieprestatie van nieuwbouw-

woningen”, dat wordt getrokken door de afdeling vergunningen en toezicht, in 2006.  

Een aantal projecten is gewijzigd, maar de geformuleerde doelstellingen per thema blijven daarbij 

overeind. Na uitvoering van de nu geformuleerde projecten vóór november 2007 voldoen we aan de 

door het ministerie van VROM gevraagde inspanningsverplichting.  

 

Financiële consequenties van  voortgang uitvoering Plan van Aanpak Klimaatbeleid 

Wij verwachten dat wij alle projecten uit het Plan van Aanpak Klimaatbeleid vóór 17 november 2007 

kunnen afronden. In dat geval kan het gehele toegezegde subsidiebedrag (van totaal € 352.000,-) 

worden vastgesteld en voor de gemeente behouden worden. Vanuit VROM loopt er op dit moment een 

onderzoek om het klimaatbeleid ook na 2007 te ondersteunen. In de loop van dit jaar is hierover meer 

bekend.  

 

Commissiepunt: 

Wij leggen dit besluit ter informatie voor aan de commissie beheer om daarmee verantwoording af te 

leggen over uitgevoerde projecten in het kader van het klimaatbeleid.
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Bijlage A; Evaluatie activiteiten uit Plan van Aanpak Klimaatbeleid 2005 

 

Algemeen beleid 

 

De Energiebeleidscoördinator bij de afdeling Milieu verzorgt de coördinatie van de voortgang van de 

activiteiten in verschillende afdelingen. In 2005 zijn twee bijeenkomsten geweest met de contactgroep 

Klimaatbeleid voor de afstemming tussen de activiteiten, uitwisseling van de voortgang en ervaringen 

en nieuws op subsidiegebeid. De contactgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de afdelingen 

Verkeer en vervoer, Beheer Openbare Ruimte, Vergunningen en Toezicht, Beleid, Milieu, Vastgoed, de 

Facilitaire Dienst en het Onderwijs Service Kantoor. Daartussendoor zijn er veel bilaterale contacten 

geweest tussen de Energiebeleidscoördinator en de verschillende contactpersonen voor Klimaatbeleid.  

 

Hieronder een overzicht van de voortgang van een aantal acties bij de verschillende doelgroepen.  

 

Gemeentelijke gebouwen en installaties: 

 

Eigen gebouwen 

In de afgelopen jaren is bespaard op de elektriciteitsrekening door onder andere te controleren of de 

gecontracteerde aansluiting in vermogen overeen komt met het gevraagde vermogen. Daarnaast is er 

bespaard door de gezamenlijke inkoop van elektriciteit. Sinds 2003 koopt Haarlem de elektriciteit 

volledig groen in (ongeveer 17,5 miljoen kWh, dat is ongeveer 1,5% van het elektriciteitsverbruik van 

de totale gemeente).  

In juni 2005 is de nieuwe energie(en milieu) coördinator aangesteld. Er is aandacht besteed aan de 

voortzetting van de monitoring van het elektriciteitsgebruik en het opzetten van de monitoring van het 

gasgebruik. Voor een aantal gebouwen kunnen de meterstanden nu op afstand worden ingelezen. Verder 

is de interne communicatie rond energie weer in gang gezet, in dat kader is inmiddels het blaadje 

Bliksem enkele malen verspreid. De afdeling Parkeerzaken heeft de Bliksemtrofee ontvangen vanwege 

inspanningen voor energiezuinige verlichting in de parkeergarages. Er werd 10% op het 

elektriciteitsgebruik bespaard. Daarnaast zijn zogenaamde light-pipes in de Appelaar geïnstalleerd (10% 

besparing t.o.v. zuinige HF-verlichting). (In 2006 zullen diverse besparingsprojecten worden opgestart.) 

 

 

Onderwijs 

Energiebeheer van onderwijsgebouwen is ondergebracht bij het Onderwijs Service Kantoor 

(basisonderwijs) en het Onderwijskantoor voor Voortgezet onderwijs (OVO). Energieregistratie is 

uitbesteed voor de openbare scholen, maar zowel bij OSK als het OVO is er een aanspreekpunt voor 

energiebeheer. Deze contactpersonen zijn ook betrokken bij de nieuwbouwprojecten en brengen 

voorstellen voor energiebesparing in, waar nodig ondersteund vanuit de afdeling Milieu. 

Het verbruik van de basisscholen is zowel voor gas als elektriciteit gedaald.  

In 2005 is er een project opgestart voor het installeren van Hoogfrequente (HF) verlichting met een 

snelle terugverdientijd. De energiebesparingscijfers van het afgelopen jaar zijn: 

 

Totaal verbruik aardgas 2005: 683.409 m³ (2004: 710.465 m³); afname: 3,8%  

Gemiddelde afname per locatie: 3,3%  

Totaal verbruik elektriciteit 2005: 1.285.998 kWh (2004: 1.320.506 kWh); afname: 2,6 %  

Gemiddelde afname per locatie: 4,4%  

 

 

Installaties 

Bij BOR is gewerkt aan vervanging van bestaande openbare verlichting door meer energiezuinige 

armaturen. Inmiddels is de Oudeweg en de Bernardlaan/Amerikaweg van deze verlichting voorzien 

(met aparte armaturen voor de fietspaden), Hier werd 5 -10% energiebesparing behaald bij een hogere 

lichtopbrengst. Net als bij Light-pipes is hierbij sprake van hogere levensduur en dus lagere 

onderhoudskosten en minder afvoer van chemisch afval. 
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Bij verkeer en vervoer worden bij vervanging van verkeersregelinstallaties (VRI) standaard 

energiezuinige Led’s toegepast. Daarbij worden besparingspercentages tot 90% gehaald. Ook hierbij is 

het voordeel dat LED verlichting lang meegaat en dus minder onderhoud vergt. Hierbij geldt ook nog 

eens dat vanwege de kleinere vermogens een goedkopere noodstroomvoorziening kan worden 

aangelegd.  

 

Woningbouw 

 

Nieuwbouw  

Een groot deel van de nieuwbouw-woningen waarvoor in de afgelopen jaren vergunning is gevraagd 

haalt een EnergieprestatieCoëfficiënt die scherper is dan de wettelijk vereiste 1,0. Tussen 40 en 60% 

van de woningen die in 2005 zijn gebouwd hadden een EPC van 0,8 of lager. De woningen van 

Charivarius en Schoolenaer spanden daarbij de kroon met een EPC score tussen 0,6 en 0,8. 

Aandachtspunt hierbij is wel dat de beoogde kwaliteit en Energieprestatie in de praktijk wordt behaald, 

zodat de toekomstige bewoners ook daadwerkelijk besparen. Dat blijkt niet altijd het geval. De controle 

op bijvoorbeeld het goed aansluiten van isolatie en het inregelen van installatie blijkt vaak onvoldoende. 

(In dat kader wordt in 2006 een monitoringsproject gestart, hierin zal ook het werkelijke verbruik van de 

genoemde projecten worden bekeken.)  

 

Voorbeeldproject Schoolenaer 

De bouw van 119 energiezuinige en milieuvriendelijke woningen in Schoolenaer is gestart. De 

woningen zijn voorzien van warmte/koudeopslag, lagetemperatuurverwarming, een warmtepomp en een 

zonneboiler. 

 

Bestaande woningen 

Eind 2005 heeft Haarlem een aanvraag gedaan in het kader van de Teli regeling (= Tenderregeling 

energiebesparing bij lagere inkomens). Deze aanvraag is gehonoreerd. Er is geld voor 2000 deelnemers 

in 2006 en 2007 (deelnemers krijgen een energiebesparingspakket en hulp bij energieklussen in huis). 

In overleg met de GGD wordt in de te bezoeken woningen extra aandacht besteed aan het binnenmilieu. 

Uit evaluatie van een dergelijk project in Alkmaar is gebleken dat een gemiddelde besparing van 7% op 

zowel de elektriciteits- als de gasrekening is behaald. Ook in de koopsector is nog veel energiebesparing 

te realiseren. (In dat kader zal in 2006 een regionaal project worden gestart waar Haarlem bij aan kan 

haken.) 

 

Verkeer en vervoer 

 

In 2005 is door de provincie Noord-Holland concessie verleend aan Connexxion voor de inzet van 85 

bussen op aardgas. Daarnaast rijden er inmiddels ov-taxis op aardgas. Naast een betere luchtkwaliteit 

levert rijden op aardgas ook een CO2-reductie op van 20%. 

De gemeente Haarlem is betrokken bij de ontwikkeling van een stadsdistributiesysteem (“Stadsbox”). In 

dit systeem worden goederen met grote trucks aan de rand van de stad afgeleverd en vervolgens met 

kleinere voertuigen naar de binnenstad vervoerd. 

Het project zero friction mobility (alternatieve vervoerswijzen voor het bereiken van bedrijven) is 

uitgewerkt in 2005 en wordt in 2006 voortgezet in de Waarderpolder. 

Het project ‘Korte Ritten naar scholen’ om ouders hun kinderen meer per fiets of lopend naar school te 

brengen in plaats van per auto wordt dit jaar afgerond. 

 

Bedrijven 

 

Het preventieproject bij woon- en verblijfsgebouwen in het kader van de Wet milieubeheer is in 2005 

succesvol afgerond. Opzienbarend waren de resultaten van de infraroodfoto’s. Hieruit bleek dat er meer 

aandacht nodig is bij de detaillering van ramen kozijnen en het aanbrengen van isolatie.  

Aan het eind van 2005 is gestart met de projectmatige aanpak van de detailhandel en de groothandel in 

levensmiddelen. Met de aanbevolen maatregelen (binnen 5 jaar terugverdiend) kunnen bedrijven 

gemiddeld 12% besparen op hun energierekening (over de totale gemeente kan dat oplopen tot ongeveer 

2%). 
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Duurzame Energie 

 

Wind: 

De huidige windmolens op Schoteroog zijn gereviseerd na problemen met gas uit de stort in de 

transformatorruimtes (ontstaan na afdekking van de stortplaats Schoteroog).  

De regeling van vergoeding voor duurzaam opgewekte elektriciteit (MEP regeling) is niet toereikend 

om de molens vervroegd te vervangen. Vervanging wordt opnieuw overwogen als over enkele jaren de 

molens zijn afgeschreven. 

In de Waarderpolder zijn enkele bedrijven geïnteresseerd in toepassing van windmolens. De gemeente 

verspreidt in dat kader informatie over de toepassing van kleinschalige windmolens, zoals de Windwall  

(De windwall doet het in de eerste praktijkproeven beter dan verwacht!). 

 

Zonnecollectoren 

De installatie van zonnecollectoren (1115 m2) en lage temperatuurverwarming in de complexen 

Charivarius en Tesselschadestraat van Pré Wonen is in 2005 afgerond. Ook bij zwembad de Houtvaart 

zijn zonnecollectoren, in de vorm van matten, geïnstalleerd. Daarnaast worden op de woningen van  

Schoolenaer zonnecollectoren geïnstalleerd. 

Het 2 MW project loopt technisch steeds beter. In 2006 zal middels een bewonersenquete duidelijk 

worden in hoeverre de bewoners tevreden zijn met de prestaties van de installatie. 

 

Duurzame Energiescan in de Waarderpolder 

In 2005 is in de Waarderpolder gewerkt aan de (gezamenlijke) mogelijkheden voor duurzame energie 

toepassingen. De insteek was de mogelijkheid van uitwisseling van energie (warmte en koude) of 

gezamenlijke energieopslag. Hiertoe is een workshop gehouden. Op basis van de workshop zijn drie 

projecten uitgewerkt: Opstellen van een kaart van de Waarderpolder voor behoefte aan warmte en koude 

(te starten met de ‘grote’ jongens), overzicht van rendabele opties voor energiezuinige(re) koeling voor 

diverse branches, en uitwerken van factsheets, onder andere voor kleinschalige windmolens. De 

uitwerking van de projecten wordt ingepast in een voorstel voor subsidie voor het provinciaal 

programma leren voor duurzaamheid.  

 

Warmtekoude opslag 

In 2005 zijn het gezondheidscentrum Schalkwijk en de nieuwe kantoren aan de Oostpoort voorzien van 

warmte-koude opslag. Bij IKEA is het warmte/koude opslag systeem vergroot. Verder is gestart met de 

projecten Mariastichting en Schoolenaer, waarbij energie-opslag wordt toegepast (bij Schoolenaer is 

sprake van een individueel opslagsysteem). 

 

Zonnepanelen (PV) 

Door het wegvallen van de landelijke subsidie (EPR) zijn er in 2005 nauwelijks zonnepanelen geplaatst 

in Haarlem. Haarlem heeft een verzoek ingediend bij de provincie om meer geld voor duurzame 

energietoepassingen vanuit de Deelverordening subsidie duurzame energiepakket Noord Holland 2001 – 

2008. Haarlem heeft hieruit relatief weinig geld ontvangen omdat alle gemeenten aanspraak konden 

maken op eenzelfde bedrag. Indien onze aanvraag wordt gehonoreerd behoort subsidiëring van de 

toepassing van zonnepanelen tot te mogelijkheden.  
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