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De duurzame kluswoningen in de Alberdingk Thijmstraat zijn casco, zonder
aardgasaansluiting, opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Op basis van de
indieningsvereisten van de uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij komen deze
woningen niet in aanmerking voor subsidie. Echter, de keuze van de
woningeigenaar om aardgasvrij te wonen en te kiezen voor een duurzame
warmteoplossing is in lijn met het doel van de uitvoeringsregeling. In dit
bijzondere geval maakt het college daarom gebruik van de mogelijkheid af te
wijken van de regeling, overeenkomstig de slotbepaling uit de uitvoeringsregeling
en kent de subsidie toe.

Behandelvoorstel voor
commissie

Niet van toepassing

Relevante eerdere
besluiten

- vaststellen uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij (2019/14424) in vergadering
van het college van Burgemeesters en Wethouders op 26 februari 2019.

Besluit College
d.d. 14 mei 2019

Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. Een subsidie van €3.000,- toe te kennen, overeenkomstig de beschikking met
kenmerk ECDW/2019/294315
de secretaris,

de burgemeester,
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1. Inleiding
In de Alberdingk Thijmstraat maken 21 nieuwe woningeigenaren samen plannen om hun klushuizen
duurzaam te verbouwen. Deze woningen zijn casco, zonder aardgasaansluiting, opgeleverd aan de
nieuwe bewoners. De meeste woningeigenaren hebben na oplevering gekozen opnieuw aan te
sluiten op het gasnet. Enkele bewoners kiezen voor een aardgasvrije woning en, overeenkomstig het
doel van de regeling, voor een duurzame warmte-oplossing.
Onderdeel van de subsidieaanvraag is het bewijs van de netbeheerder dat de woning na
inwerkingtreding van de uitvoeringsregeling (1 maart 2019) van het aardgas is afgesloten. Echter, de
woningen van dit duurzame project zijn in 2018 collectief opgeleverd zonder aardgasaansluiting. Op
basis van de indieningsvereisten van de uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij komen deze
woningen niet in aanmerking voor subsidie Haarlem Aardgasvrij.
De slotbepaling opgenomen in artikel 9 lid 4, opgenomen in de uitvoeringsregeling Haarlem
Aardgasvrij, geeft het college de mogelijkheid om in bijzondere gevallen af te wijken van de regeling.
2. Besluitpunten college
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
2. Een subsidie van €3.000,- toe te kennen, overeenkomstig de beschikking met kenmerk
ECDW/2019/294315
3. Beoogd resultaat
De uitzondering op de uitvoeringsregeling wordt gemaakt om een stimulans te geven aan de
particuliere woningeigenaar om de betreffende woning volledig aardgasvrij te houden in lijn met de
uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij.
4. Argumenten
1 Het toekennen van de subsidie is in lijn met de uitvoeringsregeling Haarlem Aardgasvrij.
Het college kan subsidie verstrekken voor ondersteuning in de kosten van maatregelen van
particuliere woningeigenaren voor de transitie naar aardgasvrij wonen. Door te verwarmen en te
koken met een duurzaam alternatief in plaats van met aardgas wordt bijgedragen aan de Haarlemse
Routekaart naar aardgasvrij in 2040.
2 Niet opnieuw aansluiten is een bewuste keuze.
Per 1 juli is de aansluitplicht om nieuwe huizen en gebouwen aan te sluiten op het gasnet vervallen.
Bij dit klusproject spreken we niet van nieuwbouw. Voor bestaande bouw bestaat de mogelijkheid
om een nieuwe gasaansluiting aan te vragen. In dit geval heeft de eigenaar-bewoner een bewuste
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keuze gemaakt om niet opnieuw een aardgasaansluiting bij de netbeheerder aan te vragen, maar te
kiezen voor een alternatieve duurzame warmtebron
3 De afwijking heeft geen gevolgen voor de overige voorwaarden.
De afwijking van de regeling heeft alleen betrekking op het feit dat er geen aardgasaansluiting is
verwijderd. Voor deze activiteit wordt ook geen subsidie verstrekt. De overige voorwaarden blijven
van kracht.
5. Risico’s en kanttekeningen
1. Afwijken van de regeling blijft beperkt tot bijzondere gevallen.
Afwijken van de uitvoeringsregeling kan enkel in die gevallen dat strikte toepassing voor een
belanghebbende onevenredige gevolgen heeft. Het besluit wordt genomen voor bijzondere
individuele gevallen, die een aanvullende belangafweging noodzakelijk maken.
6. Uitvoering
Na vaststelling van het collegebesluit ‘vaststelling beschikking Haarlem Aardgasvrij’ wordt de concept
beschikking (2019/294315) omgezet naar een definitieve beschikking en toegekend namens college
van burgemeester en wethouders.
7. Bijlagen
geen
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