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Geachte heer Reckmann, 

 

Op 21 december 2017 heeft de raad ermee ingestemd om bij nieuwbouw van 

woningen en utiliteitsbouw aardgasvrij bouwen als verplichting op te nemen. 

Daarbij is voor lopende projecten de start van het definitief ontwerp als ‘point of no 

return’ aangehouden. Aangezien het Rudolf Steiner project (locatie 

Belgiëlaan/Duitslandlaan) zich in de afrondingsfase van het voorlopig ontwerp 

bevindt, is onderzocht of aardgasvrij bouwen een mogelijkheid is. 

 

Adviesbureau Mobius heeft een doorrekening gemaakt van de benodigde 

investering en welk gedeelte hiervan terug te verdienen is. Er is gekeken naar twee 

varianten: een minimumvariant en een gewenst scenario. De minimumvariant gaat 

uit van een investering van €  592.000 en een terugverdieneffect van minimaal €  

150.000.  

 

Op 20 februari 2018 heeft het college besloten een aanvullend krediet van € 

442.000 beschikbaar te stellen om een aardgasvrije nieuwbouw van het Rudolf 

Seiner College en renovatie van de Rudolf Steiner School mogelijk te maken. Het 

Rudolf Steiner draagt zelf € 150.000 bij.  

 

Voorwaarden 

- Het aanvullende krediet van maximaal € 442.000 wordt specifiek 

beschikbaar gesteld voor het aardgasvrij krijgen van de nieuwbouw en van 

het renovatiegedeelte; 

- Het aanvullende krediet moet bij de afsluiting van het project apart 

verantwoord worden; 

- Het Rudolf Steiner draagt zelf € 150.000 bij, te weten de hoogte van het te 

verwachten minimale terugverdieneffect gedurende 20 jaar; 

- De wijze waarop een aardgasvrije situatie wordt gerealiseerd, staat vrij. De 

‘minimale variant’ in het rapport van Mobius wordt dus niet dwingend 

opgelegd.  
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- Wanneer blijkt dat het realiseren van een aardgasvrije Rudolf Steiner 

minder kost dan de berekende € 592.000, wordt het verschil aan de 

gemeente terugbetaald bij de afrekening.  

- In de loop van 2018 maken wij met u een afspraak over een 

betalingsschema voor het totale krediet inclusief deze aanvullende bijdrage 

voor het aardgasvrij realiseren van beide scholen.  

 

Wij wensen u veel succes met de verdere voorbereidingen van het project. Heeft u 

nog vragen naar aanleiding van deze beschikking? Dan kunt u contact opnemen met 

Henk Lelieveld, via bovengenoemd telefoonnummer.  

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Haarlem 

namens dezen, 

 

 

 

C.A.M. Laan 

Afdelingsmanager Jeugd, Onderwijs en Sport 

 

 

 

 

 

Bezwaarclausule 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij het 

college van burgemeester en wethouders, postbus 511, 2003 PB Haarlem. U moet 

dan binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift 

indienen. Dit bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 

 

- uw naam en adres 

- de verzenddatum van uw brief 

- het besluit waartegen u bezwaar maakt 

- de reden voor uw bezwaar 

- uw handtekening 

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaar'. 

 

U kunt de inwerkingtreding van het besluit niet uitstellen door een bezwaarschrift in 

te dienen. Wel kunt u, als u een bezwaarschrift heeft ingediend, in geval van spoed 

om een voorlopige voorziening verzoeken. Op basis van deze voorlopige 

voorziening kan de werking van het besluit eventueel opgeschort worden. Het 

verzoek kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Haarlem, 

sector Bestuursrecht, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Dit verzoek moet aan 

dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift. U moet griffierechten betalen voor de 

behandeling van dit verzoek. 


