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1. Inleiding 

De gemeente Haarlem heeft een hoge ambitie met het duurzaamheidsbeleid. De Haarlemse 

ambitie is zelfs hoger dan die van het Rijk! De gemeente Haarlem wil al in 2030 

klimaatneutraal zijn en het Rijk in 2050. In deze nota wordt een plan van aanpak voor 

versnelling van het huidige klimaat- en energiebeleid van het Duurzaamheidsprogramma ter 

besluitvorming voorgelegd. 

 

Toen het Duurzaamheidsprogramma 2015-2019 (2015/ 245568) werd gepresenteerd, heeft de 

Raad aangedrongen op versnelde uitvoering . De Raad is ambitieus en met dit besluit komt 

het College graag tegemoet aan deze wens tot opschaling en versnelling. 

 

Daarnaast heeft de Raad bij de Kadernota bespreking in juni 2015 een motie met nummer 71 

aangenomen over de rechtszaak van Urgenda tegen de Staat (2015/272377 de (afdoening van 

de) Motie 71 Klimaatzaak: werk aan de winkel. De Commissie beheer is in februari 2016 

tussentijds op de hoogte gesteld. 

 

De behoefte aan opschalen en versnellen wordt niet alleen door de Raad maar ook landelijk 

ervaren. Het besluit van deze nota sluit aan bij de op handen zijnde aanscherping van het 

landelijke energie- en klimaatbeleid beleid. Deze actuele ontwikkelingen geven het nieuwe 

kader weer: 

- De Klimaatzaak waarbij Urgenda in juni 2015 met 900 mede-eisers in een rechterlijk 

bevel 25% CO2 reductie in 2020 heeft afgedwongen.  

- Het Klimaatakkoord, dat in december 2015 in Parijs is gesloten, waarbij de 

ondertekenaars zich hebben gecommitteerd aan het doel van 80-95% CO2 reductie in 

2050.  

- Het Energierapport-Transitie naar Duurzaam van januari 2016 waarbij het kabinet 

stelt dat het Klimaatakkoord van Parijs ertoe kan leiden dat het huidige nationale 

energie- en klimaatbeleid op basis van het SER Energieakkoord wordt aangescherpt. 

- Als één van de meest ingrijpende conclusies bevestigt Minister Kamp in dit 

Energierapport dat het aardgas voor 2050 niet meer beschikbaar zal zijn voor 

ruimteverwarming en vervangen zal worden door andere, duurzame, energiebronnen. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college stelt het plan van aanpak van de ‘Routekaart Duurzaamheidsprogramma’ 

voor versnelling van het klimaat- en energiebeleid vast.  

2. Het besluit tot opschalen en versnellen zoals beschreven in de ‘Routekaart 

Duurzaamheidsprogramma’ heeft financiële consequenties. De omvang van de extra 

benodigde middelen is op dit moment nog onzeker. Deze financiële consequenties 

worden per onderwerp uitgewerkt en voorgelegd. 

3. Het College legt het besluit voor aan de Commissie Beheer ter bespreking. 

.  

 

3. Beoogd resultaat 

Met het vaststellen van het plan van aanpak van de ‘Routekaart  Duurzaamheidsprogramma’ 

wordt de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid versneld tot uitvoering gebracht zodat 

Haarlem in 2030 een klimaatneutrale stad is. 



 

 

 

 

 

 

2016/266008 Versnelling van het Duurzaamheidsprogramma 

2 

 

4. Argumenten 

Het besluit past in het bestaand beleid en is onderdeel van 4.1 Duurzame Stedelijke 

Ontwikkeling. 

 

4.1 Een routekaart is een goed middel om de gewenste versnelling voor elkaar te krijgen. 

In het plan van aanpak worden de opgave en de projecten die nodig zijn om de opgave te 

realiseren in beeld gebracht. Het plan van aanpak werkt daarbij van grof naar fijn. Hierdoor 

kunnen de verschillende mogelijkheden zorgvuldig worden gewogen voordat ze worden 

verwerkt in de ‘Routekaart  Duurzaamheidsprogramma’.  

 

De ‘Routekaart  Duurzaamheidsprogramma’ geeft een compleet beeld en combineert ambitie, 

haarbaarheid en uitvoerbaarheid. Het is daarmee een goed middel om de gewenste 

versnelling van het Duurzaamheidsprogramma te realiseren.  

 

4.2 De scenario’s laten zien dat de opgave groot is. 

In navolging van de gemeente Apeldoorn heeft de gemeente Haarlem 4 energiescenario’s 

doorgerekend. Zowel Apeldoorn als Haarlem is een gemeente waarvan het huidige beleid 

past bij het scenario Koplopergemeente (Bijlage 1 PowerPointpresentatie Routekaart).  

 

De scenario’s brengen in beeld hoeveel energie er in de gebouwde omgeving bespaard moet 

worden. Voor 50% energiebesparing in 2030 moet er vanaf nu jaarlijks 3,5% 

energiebesparing gerealiseerd worden. 

 

De resterende energiebehoefte van 50% dient duurzaam opgewekt te worden. Daarvoor zijn 

bijvoorbeeld alle geschikte daken nodig, 50 ha zonneweide of 180 3 MW windturbines, drie 

of meer geothermiebronnen aangevuld met warmte-koude opslag op wijkniveau. De opgave 

voor klimaatneutraliteit in Haarlem is dus groot. 

 

4.3 Om klimaatneutraliteit te realiseren zijn andere partners (derden) nodig. 

Haarlem is een stad met een relatief oude woningvoorraad. Energiebesparing is lastiger bij 

een oudere woningvoorraad dan bij een jongere woningvoorraad. Voor onze gebouwen is 

energiebesparing mogelijk tot gemiddeld zo’n 50%. Er zijn ook steden met een jongere, 

naoorlogse, woningvoorraad. Zulke steden kunnen gebruik maken van landelijke 

verduurzamingsconcepten waarbij woningen naar ‘Nul-Op-de-Meter’ (NOM; geen 

energielast meer via de meterkast) gaan. Zo’n NOM concept is voor de relatief oudere 

woningvoorraad van Haarlem niet realistisch. 

 

Omdat onze woningvoorraad maar circa 50% energiebesparing kan bereiken, moeten wij de 

resterende 50% van duurzame energiebronnen betrekken. Sommige van die duurzame 

energiebronnen kunnen we binnen de stad toepassen: bijvoorbeeld door alle geschikte daken 

te beleggen met zonnepanelen en het aanleggen van geothermiebronnen aangevuld met 

warmte-koude opslag op wijkniveau.  

 

Voor de resterende opwekking zijn we afhankelijk van derden. Zo hebben we geen ruimte 

voor 50 ha zonneweide of 180 3 MW windturbines binnen de stadsgrenzen. Daarvoor zijn we 

aangewezen op buurgemeenten, de regio of de Provincie Noord Holland. Nu we de opgave 

voor klimaatneutraliteit in Haarlem in beeld krijgen, constateren we dat we andere partners 

(derden) nodig hebben om deze ambitie te realiseren. 
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4.4 De eerste projecten van de Routekaart Duurzaamheidsprogramma worden al voorbereid 

Namens de regio IJmond-Zuid Kennemerland heeft de gemeente Haarlem een innovatie-

subsidie aangevraagd. Bij toekenning kan dit één van de eerste projecten van de Routekaart. 

Met de aanvraag worden lokale en regionale bouwers in staat gesteld om de aankomende 

twee jaar tot Product markt Combinaties voor veel voorkomende woningtypes te komen. De 

ambitie is om in 2018 in de regio IJmond-Zuid Kennemerland 300 woningen 50% 

energiezuiniger te verbouwen. De uiteindelijke ambitie is om tot 3.000 woningen per jaar te 

komen om zo de hele woningvoorraad van de regio voor 2050 aan te pakken. 

Ook zal het College het Bod van de corporaties ontvangen. Daarin staan afspraken tussen de 

gemeente en de corporaties. Onder andere wordt de duurzaamheidambitie vastgelegd.  

 

4.5 Communicatie 

Over dit besluit wordt een persbericht opgesteld.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

5.1 Uitvoeren van de Routekaart Duurzaamheidsprogramma heeft financiële consequenties 

Het uitvoeren van de ‘Routekaart Duurzaamheidsprogramma’ en het realiseren van de 

bijbehorende projecten zal financiële consequenties hebben. De omvang van de extra 

benodigde middelen is op dit moment nog onzeker. Deze financiële consequenties worden 

per onderwerp uitgewerkt en zullen in februari 2017 aan het College worden aangeboden 

zodat het College ruimschoots voor de kadernota 2017 tot besluitvorming kan komen. 

 

Voor het versnellen van middelgrote energiemaatregelen stelt het college bij Berap 3 2016 

voor een energiefonds te creëren zoals de Meermaker van gemeente Haarlemmermeer en het 

Amsterdamse Investerings Fonds. In dit fonds wil het College € 750.000 investeren 

(‘versneller’) voor derden om te lenen. Derden (corporaties, schoolbesturen, Park 

Management Waarder Polder, etc.) kunnen geld van het fonds inzetten voor projecten m.b.t. 

energieopwekking, energiebesparing en circulaire productie. Omdat het projecten met een 

goed rendement zijn, kunnen derden bij bijvoorbeeld de BNG extra middelen vragen. Dit kan 

tot een multiplyer van 4 a 5x leiden. Zo kunnen investeringen ter waarde van circa € 

3.500.000 op korte termijn in de stad worden gerealiseerd. 

 

Naast de middelgrote projecten is er met de Bank Nederlandse Gemeenten gesproken over 

grootschalige energieopwekkingsprojecten zoals een warmtenet en geothermie. De BNG ziet 

hierbij vooral financiële kansen. Zo stelde de BNG dat investeren in grootschalige duurzame 

opwekking al zo rendabel is dat banken graag maximaal 80% willen meefinancieren bij 

grootschalige energie opwekkingsprojecten. De gemeente en de BNG financieren samen 

minimaal 20%. Dit financieringsmodel wordt verder uitgewerkt. 

 

5.2 Uitvoeren van de Routekaart Duurzaamheidsprogramma heeft ruimtelijke consequenties 

Uit de scenario’s blijkt dat de opgave voor een klimaatneutrale stad groot is. Dit zal ook 

ruimtelijke consequenties hebben. Om deze in beeld te krijgen, biedt de Provincie Noord 

Holland een traject aan waarbij de energiescenario’s ruimtelijk worden ingepast.  

 

6. Uitvoering 

Met dit besluit wordt het onderstaande plan van aanpak van de ‘Routekaart 

Duurzaamheidsprogramma’ in werking gesteld:  
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- Augustus 2016  Verkennen van vier energiescenario’s  

- November 2016 Doorrekenen één scenario door onafhankelijk adviesbureau 

- Januari 2017  Projecten, concepten, financieringsmodellen om scenario te 

realiseren  

- Februari 2017  Onder voorbehoud: Ruimtelijke inpassing van het scenario 

(i.s.m. Provincie Noord Holland) 

- Februari 2017  Besluitvorming eerste versie Routekaart 

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1 Routekaart Haarlem Klimaatneutraal College B&W 2016-11-15 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


