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Bijlagen
nvt
Geachte leden van de commissie beheer,
Naar aanleiding van de afwijzing van de subsidie Proeftuin Aardgasvrij Wijken (PAW) voor Haarlem
en het recent stilleggen van een wijkproject in Purmerend (een voorbeeldproject van het
programma PAW), wil ik u hierbij graag informeren over de effecten hiervan op de besluitvorming.
Afwijzing aanvraag PAW subsidie
Haarlem heeft in het voorjaar een subsidie aanvraag gedaan voor de Proeftuinen Aardgasvrije
Wijken (PAW). OP 22 oktober werd bekend dat de aanvraag niet is toegekend.
Omdat een subsidie altijd een onzekere factor is, was de subsidie niet meegerekend in de huidige
businesscase van het warmtenet voor 5.200 woningen van de corporaties in Schalkwijk. De subsidie
zou een welkome meevaller zijn en vooral aangewend worden voor particulieren in Meerwijk.
Aanhouden nota Warmtenet Schalkwijk: Term sheet oprichting Haarlems Warmtenetwerkbedrijf:
wensen en bedenkingen
Volgens planning is de nota aangeboden om wensen en bedenkingen op te halen voor het
oprichten van een Haarlems Warmtenetwerkbedrijf. Deze nota wordt een maand aangehouden om
de consequenties van het niet verkrijgen van de PAW subsidie te kunnen verwerken. De nota wordt
in december gepresenteerd aan de commissie.
Bijstelling planning Transitievisie Warmte Haarlem
Om de recente informatie goed te verwerken, neemt de gemeente een maand extra voor het
opstellen van de concept Transitievisie Warmte (TVW). Deze stond gepland in januari 2021 en
verschuift naar februari 2021. De TVW wordt vervolgens vrijgegeven voor inspraak en wordt in mei
als definitieve TVW aan de raad voorgelegd.
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Voorafgaand aan de concept TVW wordt de financiële haalbaarheid (Is het woonlastenneutraal
voor de eindgebruiker?) getoetst voor de kansrijke wijken Meerwijk en Ramplaankwartier en
woningen die vanaf 1995 zijn gebouwd. Deze haalbaarheidsstudies worden in december, een
maand later dan aangekondigd, aan het college voorgelegd en ter bespreking aangeboden aan de
commissie beheer.
Acties korte termijn
Voor de korte termijn wordt er contact opgenomen met de beoordelingscommissie van de PAW
subsidie en met het bestuur van Purmerend om ervaringen te kunnen verwerken in de aankomende
besluiten.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,
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