Tijdlijn besluitvorming Regionale Energie Strategie (RES) en transitievisie warmte (tvw)
■
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Collegebesluit, ter bespreking commissie

■

Collegebesluit, ter informatie commissie

■

Opinienota

ELEKTRICITEIT EN WARMTE IN DE REGIO › Het regelen van duurzame bronnen en vraag en aanbod van warmte in de regio op elkaar afstemmen
juni 2019

juni 2020

Startdocumenten DeelRes
IJ-ZK en RES NHZ
• plan van aanpak
• doel
• planning
• hoe ziet het proces eruit?

Tvw

Concept
DeelRes IJ-ZK
en concept
RES NHZ

= doorrekenen
door PBL =

voorjaar 2021

2023

Definitieve
DeelRes IJ-ZK
en definitieve
RES NHZ

Elke 2 jaar
nieuwe
DeelRES IJ-ZK
en RES NHZ

regelmatig kennisdeelsessies raden / stakeholders met provincie N-H

WARMTE IN DE STAD

januari 2019

juni 2019

Energiestrategie

Duurzame warmte
Haarlem: bronnen
• vaststellen
uitgangspunten
energievoorziening
• bronnenkaart
leidraad Rijk tvw

oktober 2019

Duurzame warmte
Haarlem: governance
• Regierol nemen in
- Meerwijk
- Ramplaan
- andere wijken
• Handelingsperspectief
warmtenetten

28 mei 2019 participatie over criteria met stakeholders

november 2019

Startnotitie tvw
• afwegingskader
(criteria keuze
wijk)
• participatieplan
• aanwijzen wijken

december 2019

Duurzame warmte
Haarlem: betaalbaarheid
• subsidies
• sociale energietransitie
• introduceren
‘woonlastenneutraliteit’

2022

april 2020

DEF tvw

29 november 2019 Ondertekening Klimaatakkoord door VNG
november 2019 - maart 2020 participatie met de stad

april 2020 – 2022 uitvoeringsplannen in ‘2030’-wijken

Warmtenetten
mei 2019

Onderzoeken
aanbesteden
concessie
participatie in de wijk sinds maart 2018

februari 2020

Warmtenet Meerwijk
Voorbereiden
ontwikkelovereenkomst:
• organisatie
• financiering
• woonlastenneutraliteit

april 2020

Proefboring geothermie
• financiering van het
onderzoek
• samenwerkingsovereenkomst onderzoek en
ontwikkeling
• locatie proefboring (en
geothermie station)

najaar 2020

2023

Warmtenet
Meerwijk
Definitieve
ontwikkelovereenkomst

DeelRES IJmond/ Zuid-Kennemerland: gemeentes Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Heemstede, Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort.
Nog 5 andere regio’s maken ook deelRESSEN, gezamenlijk wordt het RES Noord-Holland Zuid.
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