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Bij het ontwikkelen van het warmtenet in Schalkwijk werkt het college, naast de woningbouwcorporaties Elan
Wonen, Pré Wonen en Ymere en datacenterexploitant CyrusOne, samen met Firan en met Engie:



Firan is, samen met en namens het provinciale Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland
(PDENH), partner van de gemeente in het op te richten warmtenetwerkbedrijf HWN.
Engie is als warmteleverancier belast met de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de
Warmtewet, waaronder de leveringszekerheid en duurzaamheid van de te leveren warmte aan de
eindgebruikers.

Hieronder worden de beide partijen nader toegelicht, waarbij gebruik wordt gemaakt van de eerder door de
organisaties aangeleverde bedrijfsinformatie.
Firan
Firan BV (voorheen Alliander DGO) is een volle dochteronderneming van Alliander. Alliander NV is het
netwerkbedrijf dat in een groot deel van Nederland de netwerken voor elektriciteit en gas aanlegt en
onderhoudt. Alliander is voor 100% in eigendom van Nederlandse provincies en gemeenten; ook gemeente
Haarlem is in bezit van aandelen.
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Een van de strategische doelen van Alliander is het investeren in nieuwe open netten voor warmte. Hiervoor
heeft het bedrijf de dochteronderneming Firan in het leven geroepen. Ook het technisch ingenieursbureau
Qirion, waarmee gemeente in het kader van de technische ontwerpen samenwerkt, is verzelfstandigd. Door
middel van een aansprakelijkheidsverklaring (‘403-verklaring’) stelt moederbedrijf Alliander zich garant voor
Firan, Qirion en de andere dochterondernemingen.

2/4

Doelstelling van Firan is het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van duurzame energie infrastructuur. In
Haarlem werkt het college naar het voorbeeld van het warmtenet dat Firan samen met gemeente Zaanstad en
Engie in de wijk Zaandam-Zuid heeft gerealiseerd. Naast de warmtenetten in Haarlem en Zaanstad is Firan
actief betrokken bij vele gemeentelijke energieprojecten.
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Engie
Engie Energy Solutions BV is onderdeel van het Franse multinationale energiebedrijf Engie (voorheen GDF Suez)
dat leidend is op het gebied van technische dienstverlening en leverantie van duurzame energie. Engie
omschrijft haar duurzaamheidsambities in termen van besparen en verduurzamen als volgt:

In het kader van de proefboring naar geothermie werkt gemeente samen met Engie. In 2019 is een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met staatsbedrijf EBN (Energie Beheer Nederland) en Engie. Naast deze
rol in de productie van energie en de techniek in en rond gebouwen, vervult Engie in Nederland ook de rol van
warmteleverancier. Hierbij neemt het bedrijf de wettelijke verantwoordelijkheden op zich die vanuit de
Warmtewet aan een warmtebedrijf worden opgelegd. Voor het warmtenet in Schalkwijk is de rol van
warmteleverancier in de vorm van een warmteconcessie door middel van een Europese
aanbestedingsprocedure opgedragen aan Engie Energy Solutions BV (de economisch meest voordelige
inschrijver).
Andere Nederlandse locaties waar Engie warmte levert zijn: Amsterdam (IJdock, Heelmeesters, KavelG, Mahler,
Oosterdokseiland, Overhoeks), Den Haag (Prinsenhof WTC), Rotterdam (Musa Katendrecht), Utrecht (Leidsche
Rijn Centrum), Weert (De Hameij), Woerden (Hoochwoert), Zwolle (Het Eiland).
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