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Kernboodschap Het klimaat verandert snel. Ook in Haarlem merken we steeds meer van de 
gevolgen. Deze klimaatverandering heeft een grote impact op de natuur en de 
wereld waarin we leven. Daarom moeten we anders omgaan met verschillende 
weersomstandigheden, de manier waarop we onze huizen verwarmen en hoe we 
ons geld verdienen. Internationaal, nationaal, maar ook lokaal. Het 
gemeentebestuur van Haarlem erkent de urgentie. Er is afgesproken dat 
duurzaamheid de hoogste prioriteit heeft in de stad. Haarlem wil in 2040 van het 
gas af, in 2040 circulair en in 2050 klimaatbestendig zijn. In 2017 koos de 
gemeenteraad unaniem voor het versneld uitvoeren van het 
Duurzaamheidsprogramma (2017/93567). In bijlage Voortgang 
duurzaamheidsprogramma tot september 2021 worden per thema meer projecten 
toegelicht. 
 
Met deze informatienota ‘Voortgang Duurzaamheidsprogramma’ wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over de grote en kleine stappen die zijn genomen om 
de duurzaamheidsambities te behalen. Tot nu toe zijn projecten uit het 
Duurzaamheidsprogramma los gerapporteerd. Met de doorontwikkeling van het 
programma worden instrumenten gemaakt die de doelen en resultaten 
kwantitatief in kaart brengen, zoals de routekaart Duurzaamheid en 
Duurzaamheidsbegroting. De resultaten uit het Duurzaamheidsprogramma 
worden voortaan in een voortgangsrapportage bij de Routekaart gepresenteerd en 
via de P&C-cyclus.  

Behandelvoorstel voor 
commissie 
 

De informatienota wordt ter kennisname naar de commissie Beheer gestuurd 
(BAZ 2020/1229725) 

Relevante eerdere 
besluiten 

- Informatienota voortgang Duurzaamheidsprogramma (2020/945702) in 
commissie Beheer van 12 november 2020. 

- Informatienota Grondstoffenbeleid en circulaire GWW (2020/977076) in 
commissie Beheer van 11 maart 2021. 

file:///C:/Users/lemckecw/AppData/Local/Temp/2017093567%202.%20Versnelling%20van%20het%20Duruzaamheidsprogramma.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200945702-1-Voortgang-Duurzaamhiedsprogramma-1e-helft-2020.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200977076-1-Grondstoffenbeleid-en-circulaire-GWW-1.pdf
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Besluit College  
d.d. 14 september 2019 
 

1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 
 
 
de secretaris,                                                de burgemeester, 
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1. Inleiding 
Het klimaat verandert snel. Ook in Haarlem merken we steeds meer van de gevolgen. Deze 
klimaatverandering heeft een grote impact op de natuur en de wereld waarin we leven. Daarom 
moeten we anders omgaan met verschillende weersomstandigheden, de manier waarop we onze 
huizen verwarmen en hoe we ons geld verdienen. Internationaal, nationaal, maar ook lokaal. Het 
gemeentebestuur van Haarlem erkent de urgentie. Er is afgesproken dat duurzaamheid de hoogste 
prioriteit heeft in de stad. Haarlem wil in 2040 van het gas af, in 2040 circulair en in 2050 
klimaatbestendig zijn. In 2017 koos de gemeenteraad unaniem voor het versneld uitvoeren van het 
Duurzaamheidsprogramma (2017/93567). In deze nota worden enkele projecten uitgelicht. In bijlage 
Voortgang duurzaamheidsprogramma tot september 2021 (2021/0499096) worden per thema meer 
projecten toegelicht.  
 
2. Kernboodschap 
Met deze informatienota ‘Voortgang Duurzaamheidsprogramma’ wordt de gemeenteraad 
geïnformeerd over de grote en kleine stappen die zijn genomen om de duurzaamheidsambities te 
behalen. Tot nu toe zijn projecten uit het Duurzaamheidsprogramma los gerapporteerd. Met de 
doorontwikkeling van het programma worden instrumenten gemaakt die de doelen en resultaten 
kwantitatief in kaart brengen, zoals de routekaart Duurzaamheid en Duurzaamheidsbegroting. De 
resultaten uit het Duurzaamheidsprogramma worden voortaan in een voortgangsrapportage bij de 
Routekaart gepresenteerd en via de P&C-cyclus. 
 
1. Haarlem werkt aan duurzaamheid 
Het klimaat verandert snel. Ook in Haarlem merken we steeds meer van de gevolgen. Deze 
klimaatverandering heeft een grote impact op de natuur en de wereld waarin we leven. Daarom 
moeten we anders omgaan met verschillende weersomstandigheden, de manier waarop we onze 
huizen verwarmen en hoe we ons geld verdienen. Internationaal, nationaal, maar ook lokaal. 
 

 Duurzaamheid krijgt een plek in beleidsinvesteringen en besluitvormingsprocessen. Bij de 

Kadernota 2022 is de Duurzaamheidsbegroting opgeleverd. De gemeente Haarlem gaat met 

deze begroting verder dan veel andere gemeenten. 

 Haarlemse Routekaart Duurzaamheid. Het traject om te komen tot de Haarlemse Routekaart 

Duurzaamheid is begin juni 2021 gestart. De vorige Routekaart uit 2017 is niet meer actueel. 

 
1.1.1 Klimaatbestendige stad in 2050 
We krijgen steeds vaker te maken met extreme regenbuien. Tegelijkertijd moeten wij ons 
voorbereiden op lange periodes van hitte en droogte. Door slimme maatregelen te nemen kunnen 
we er samen voor zorgen dat de gevolgen voor bewoners beperkt blijven. De gemeente zet zich in 
voor een groene, klimaatbestendige openbare ruimte. Maar Haarlemmers kunnen zelf natuurlijk ook 
maatregelen nemen! Minder tegels en meer groen in de stad helpt om wateroverlast door heftige 
buien tegen te gaan. Bomen zorgen voor verkoeling tegen hitte en een betere luchtkwaliteit. Planten 
en bloemen vergroten de biodiversiteit. 
 

file:///C:/Users/lemckecw/AppData/Local/Temp/2017093567%202.%20Versnelling%20van%20het%20Duruzaamheidsprogramma.pdf
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 Samen maken we Haarlem groener. In het voorjaar zijn zeven vergroeningsinitiatieven van 
bewoners ondersteund, bijvoorbeeld in het Rozenprieel, en meegewerkt aan de vergroening 
van een schoolplein in Schalkwijk. Ook vond een stadsbrede tegelwipactie plaats. 

 Sportvereniging Geel-Wit heeft een klimaatadaptief voetbalveld. Dit veld is voor Haarlem een 
primeur. 

 
1.1.2 Haarlem aardgasvrij in 2040 
Aardgas draagt bij aan klimaatverandering. Daarom moeten we daar vanaf. En snel; het 
klimaatprobleem is urgent. De gemeente zoekt samen met bedrijven, bewonersinitiatieven en 
partners naar de beste oplossingen om onze huizen en gebouwen zonder aardgas te verwarmen en 
betrekt bewoners bij deze keuzes. Iedereen kan nu al een stap zetten door energie te besparen en op 
te wekken. Zo zorgen we samen voor een leefbare stad nu en in de toekomst.  
 

 Transitievisie warmte: het college en de gemeenteraad zijn akkoord met de definitieve 
Transitievisie Warmte. In de visie staat waar en hoe de gemeente de komende jaren aan de 
slag gaat om zoveel mogelijk woningen van het gas te krijgen. 

 Het college heeft deze zomer ingestemd met de oprichting van het warmtetransport- en 
distributiebedrijf Haarlems Warmtenetwerk (HWN) voor het toekomstige warmtenet in 
Meerwijk. 

 
1.1.3 Circulaire stad in 2040 
Onze grondstoffen raken op en het aantal mensen op de planeet blijft groeien. Het is dus 
noodzakelijk dat producten en materialen herbruikbaar zijn en dat we geen afval creëren. Dit 
betekent dat we andere, duurzame keuzes moeten maken. De gemeente zorgt voor duurzame 
inkoop en het duurzaam gebruik van materialen in de openbare ruimte. Haarlemmers kunnen een 
bijdrage leveren door zelf ook bewuste keuzes te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van voedsel en 
textiel. 
 

 Haarlem heeft de afgelopen jaren een verduurzamingsslag gemaakt door de gemeentelijke 
processen en het gebruik van materialen aan te passen, contracten te wijzigen en het beheer 
te optimaliseren. Voorbeelden zijn: het grondstoffenplan en het materialenpaspoort als 
uitwerking van de Green Deal Duurzaam Grond, Weg- en Waterbouw 2.0.  

 De gemeente Haarlem heeft zich eind 2020 laten certificeren op niveau 3 van de CO2-
Prestatieladder: een systeem dat inzicht geeft in de CO2-uitstoot en duidelijke maatregelen 
en doelen opstelt om deze te verminderen. 

 
1.1.4 Schone energie in 2030 
Haarlem werkt aan een duurzame stad door zoveel mogelijk zon- en windenergie op te wekken in 
2030. Energie is nodig voor dagelijkse activiteiten als koken, vervoer en het gebruik van 
huishoudelijke apparaten. Duurzame energie opwekken doen we samen; veel Haarlemmers hebben 
al zonnepanelen op hun daken. De gemeente stimuleert dit op verschillende manieren met advies en 
groepsaankopen. De gemeente verduurzaamt de komende jaren de eigen panden, bijvoorbeeld door 
zonnepanelen te plaatsen. Ook in de openbare ruimte wordt naar slimme oplossingen gezocht om 
energie op te wekken, zoals op parkeerterreinen en in gebieden rondom de stad. 
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 De Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) voor Noord-Holland Zuid is gereed. De energieregio 
verwacht de aankomende negen jaar de opwek van wind- en zonne-energie bijna te 
verviervoudigen: van 0,7 Twh nu naar 2,7 Twh in 2030. 

 Voor Haarlemmers die in het beschermde stadsgezicht wonen, is afgelopen jaar veel werk 
verzet om inzichtelijk te maken waar mogelijkheden zijn voor zonnepanelen. Dat wordt 
gedaan in de kansenkaart waarin straks per huis terug te vinden is wat voor mogelijkheden 
er voor elk dak gelden. 

 
3. Consequenties  
Verschillende projecten hebben een andere voortgang gekend door de coronamaatregelen die sinds 
het voorjaar van 2020 gelden. Communicatie rond de duurzaamheidscampagnes Haarlem wordt 
steeds gasvrijer en Haarlem doet duurzaam zijn onverminderd doorgegaan. In veel gevallen werden 
de communicatie-activiteiten, zoals bijeenkomsten en evenementen met partners uit de stad, 
uitgesteld of in een aangepaste vorm, corona proof, doorgegaan. Sinds de versoepeling van de 
maatregelen die in de zomer ingingen, zijn er ook weer activiteiten in de stad georganiseerd. 
 
4. Vervolg 
Dit is de laatste informatienota ‘Voortgang Duurzaamheidsprogramma’. In het vervolg wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken via de transitiepaden van de Routekaart en de 
jaarlijkse herziening van de duurzaamheidsbegroting.  
 
5. Bijlage 
1. Voortgang Duurzaamheidsprogramma tot september 2021 (2021/0499096) 


