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Geachte leden van de Raad,

Uw Raad heeft bij de kaderbehandeling van de Kademota motie 82 aangenomen 
waarin het college opgedragen wordt om:

Voor de begrotingsbehandeling een voorstel te doen voor het vervangen en 
daarmee verduurzamen van de verlichting op het stadhuis, waarbij 
minstens een reductie van 1000 kWh wordt gerealiseerd. Daarbij ook 
maatregelen te trejfen om het onnodig aanstaan van lampen te voorkomen, 
bijvoorbeeld aanwezigheidssensoren en lichtsensoren. Dit te dekken uit het 
reguliere onderhoudsbudget van het stadhuis.

Voorstel voor aanpak

Uit een eerste grove inschatting van de kosten voor het verduurzamen van de
verlichting in het stadhuis zoals opgedragen blijkt dat deze uitkomen tussen €
350.000 en € 600.000 excl. BTW.

Vervanging is gecompliceerd door:
1. de bijzondere lichtomamenten in monumentale mimte. Hierin kunnen niet 

zomaar nieuwe energiezuinige lichtbronnen worden voorzien. In veel 
gevallen zal of het armatuur omgebouwd moeten worden of vervangen;

2. bij vervanging van armaturen zal door andere armatuur posities de 
bekabeling aangepast moeten gaan worden;

3. door het toepassen van bijvoorbeeld LED verlichting is het moge lijk dat 
bestaande verdeelkasten en bekabeling niet meer voldoen. Deze 
consequenties moeten worden onderzocht.
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Omdat het weinig efficiënt is om dergelijke ingrijpende aanpassingen te doen alleen 
voor de verlichting stelt het college een meer integrale aanpak voor.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het plan van aanpak voor 
“energie neutrale maatschappelijke vastgoedportefeuille gemeente Haarlem ”
(door Stadszaken Afdeling Milieu en Vastgoed). Uw motie is voor ons aanleiding 
om het stadhuis hier in mee te nemen. De focus ligt dan niet alleen op de 
verduurzaming van de verlichting maar van het pand in het geheel. Het streven is 
om deze nota derde kwartaal 2016 aan u voor te leggen.

Het beoogde resultaat van deze nota wordt:
• Renovatie van overheidsgebouwen moet conform de Energy Performance 

Buildings Directive (EPBD)-richtlijn al vanaf 2018 bijna-energieneutraal 
zijn (voor nieuwbouw geldt dat deze ook bijna-energieneutraal moet zijn 
volgens de EPBD richtlijn vanaf 2018);

• In 2020 dient van de huidige vastgoedportefeuille het energielabel met 2 
stappen zijn verbeterd;

• In 2030 dient de huidige vastgoedportefeuille minimaal energielabel A te 
bezitten;

We stellen uw Raad voor om eerst dit plan van aanpak te behandelen, waarvan het 
stadhuis onderdeel zal zijn. Bij tussentijdse (kleine) aanpassingen van de 
verlichting, blijft de “duurzaamheidsopdracht” leidend.

Indien uw Raad alsnog opdracht geeft voor de directe verduurzaming van de 
verlichting, wordt verzocht om hier dekking voor aan te geven. De reguliere 
onderhoudsbudgetten voor het stadhuis zijn niet berekend op een extra investering 
van dergelijke omvang.

Met vriendelijke groet.

J. van Spijk


