
 

 Kenmerk: 2021/416123 1/4 

 

Collegebesluit 

Onderwerp  

Warmtenet Schalkwijk: deelnemen subsidie aanvraag groeifonds en tekenen Letter Of Intent  

Nummer 2021/544182 

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. 

Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Afdeling ECDW 

Auteur Jongh, M.A. de 

Telefoonnummer 06 29625308 

Email idejongh@haarlem.nl 

Kernboodschap  NieuweWarmteNu! (NWN) is een consortium dat een aanvraag voor het Nationaal 

Groeifonds (NGF) voorbereidt die zich richt op ondersteuning van de aanleg van 

Duurzame Collectieve Warmtesystemen. De gemeente Haarlem heeft in een 

prekwalificatie drie voorstellen bij NWN aangemeld om bij deze gecombineerde 

subsidie aanvraag te voegen. Van die drie voorstellen is Warmtenet Schalkwijk op 

basis van uitvoeringsplanning gekwalificeerd voor tranche 1 en de warmtenetten 

in Ramplaankwartier en de Waarderpolder voor tranches 2 of 3. het college besluit 

om nu daadwerkelijk het warmtenet Schalkwijk aan te melden voor deze 

gecombineerde subsidieaanvraag. Om gebruik te kunnen maken van deze 

subsidieaanvraag moet de gemeente een projectplan indienen en dient het 

college twee Letters of Intent te tekenen, namelijk 1 als penvoerder en 1 als 

deelnemer in het Haarlems Warmtenetwerkbedrijf (HWN).  

Behandelvoorstel voor  

commissie 

N.v.t. (publicatie op de b&w besluitenlijst.  

Relevante eerdere 

besluiten 

- Energiestrategie, januari 2019 (2018/876759) 

- Duurzame bronnen, juni 2019 (2019/393567) 

- Governance, november 2019 (2019/691719) 

- Betaalbaarheid, februari 2020 (2019/953868 

- Sturingsinstrumenten, februari 2020 (2019/1016202) 

- Voortgang ontwikkeling warmtenetten, februari 2020 (2019/942011) 
- Voorbereiding oprichting Haarlems Warmtenetwerk, september 2020 

(2020/443529) 

- Wensen en bedenkingen bij oprichting HWN, december 2020 

(2020/901082) 

- Haarlemse transitievisie warmte, maart 2021 (2021/49560) 

- Informatienota oprichting HWN, maart 2021 (2021/0070798) 

- Raadsinformatiebrief Warmtenet Schalkwijk, maart 2021 (2021/132152) 

- Ontwerp-Oprichtingsbesluit HWN voor zienswijze, april 2021 

(2021/128499) 
- Oprichting Haarlems Warmtenetwerk (HWN), mei 2021 (2021/281537) 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018876759-1-Informatienota-onderzoek-naar-een-Energiestrategie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019393567-1-Duurzame-warmtebronnen-voor-Haarlem-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019691719-1-Governance-voor-warmtenetten-in-Haarlem-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019953868-1-Duurzame-warmte-Haarlem-Betaalbaarheid-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20191016202-1-Governance-principes-voor-markt-initiatieven-warmtenetten-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019942011-1-Voortgang-ontwikkeling-warmtenetten-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210070709-1-Warmtenet-Schalkwijk-Informatienota-Oprcihting-Haarlms-warmtenetwerkbedrijf-HWN.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2020/10-december/17:10/17-30-uur-Warmtenet-oprichting-transport-en-distributiebedrijf-voor-warmte-wensen-en-bedenkingen-RB/20200901082-1-Warmtenet-Schalkwijk-Oprichting-Haarlems-Warmtenetwerk-wensen-en-bedenkingen-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2021/16-februari/10:00/Haarlemse-transitievisie-warmte/20210049560-1-Haarlemse-transitievisie-warmte-concept.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2021/16-februari/10:00/Warmtenet-Schalkwijk-Informatienota-Opricihting-Haarlems-warmtenetwerkbedrijf-HWN/20210070709-1-Warmtenet-Schalkwijk-Informatienota-Oprcihting-Haarlms-warmtenetwerkbedrijf-HWN.pdf
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- Haarlemse transitievisie warmte (def), juli 2021 (2021/254262) 

 

Besluit College  

d.d. 12 oktober 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het warmtenet Schalkwijk aan te melden bij de gecombineerde aanvraag  van 

NWN! bij het  Nationaal Groeifonds 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  

NieuweWarmteNu! (NWN!)1 is een consortium dat een aanvraag voor het Nationaal Groeifonds 

(NGF) voorbereidt die zich richt op ondersteuning van de aanleg van Duurzame Collectieve 

Warmtesystemen. Het voorstel van NWN! aan het NGF zal zijn om van een aantal projecten met een 

gezamenlijke omvang van 100.000 woningequivalenten (weq’s) de onrendabele top te bekostigen 

om daarmee de projecten over het dode punt heen te helpen. NWN! doet dat met voorstellen in 3 

tranches. De projecten van de eerste tranche moeten uiterlijk in 2023 de investeringsbeslissing 

nemen om een substantieel aantal weq’s (woningbouw) of ha glas (glastuinbouw) aan te sluiten op 

een duurzaam collectief systeem in de periode tot en met 2025. Daarna volgen tijdens de uitvoering 

van NWN! nog een tweede en derde tranche waarmee projecten die nu nog niet zover zijn in 

concreetheid ook de gelegenheid krijgen om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen. 

De projecten moeten een aantoonbare ‘vliegwielfunctie’ hebben. 

 

Het voorstel aan het NGF wordt momenteel opgesteld en zal worden voorzien van een aantal 

concrete projectvoorstellen voor de projecten in tranche 1. Deze projecten vormen samen ‘de 

geloofsbrief’ van NWN! die de beoordelaars van NGF moeten overtuigen. Deze projecten moeten 

daarom concreet zijn en het vertrouwen geven dat een toezegging van NGF op korte termijn leidt tot 

de voorgestelde snelle groei van warmtenetaansluitingen. Dit is essentieel voor de slagingskans van 

het voorstel aan het NGF. De concreetheid helpt daarbij ook om de economische effecten stevig 

genoeg te kunnen onderbouwen.  

 

De gemeente Haarlem heeft in een prekwalificatie drie voorstellen bij NWN! aangemeld om bij deze 

gecombineerde aanvraag te voegen. Van die drie voorstellen is Warmtenet Schalkwijk op basis van 

uitvoeringsplanning en concreetheid gekwalificeerd voor tranche 1 en de warmtenetten in 

                                                           
1 NieuweWarmteNu! wordt gevormd door onder andere EBN, TNO, Deltares, Engie, Vattenfall, ENECO. Shell, 

Huisman, Ennatuurlijk, Netwerk Aquathermie, Geothermie Nederland, Energie Samen, HVC,  SVP, Netbeheer 

Nederland, en gemeente Den Haag, Utrecht en Groningen  
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Ramplaankwartier en de Waarderpolder voor tranches 2 of 3. Nu wordt de aanvraag voltooid voor de 

projecten die zijn opgenomen in tranche 1 van het voorstel aan het NGF. De aanvrager verzoekt 

hierbij om het Projectplan, de onderbouwing van de CO2 reductie, een indicatie van de onrendabele 

top. Ook moet een Letter of Intent (LOI) en/of Letters of Support (LOS) worden getekend. Het college 

dient twee Letters of Intent te tekenen, namelijk 1 als penvoerder en 1 als deelnemer in het 

Haarlems Warmtenetwerkbedrijf (HWN). 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit:  

1. Het warmtenet Schalkwijk aan te melden bij de gecombineerde aanvraag  van NWN! bij het  

Nationaal Groeifonds 

 

3. Beoogd resultaat 

Het beoogd resultaat is het realiseren van een Warmtenet in Schalkwijk. Met de aanvraag bij het 

Groeifonds kan (een deel van) de onrendabele top worden gedekt die op dit moment is voorzien 

voor de realisatie en exploitatie van het eerste project van het Warmtenet Schalkwijk, namelijk ruim 

5200 woningen van de Ymere, Pré Wonen en Elan Wonen. Het is de bedoeling het warmtenet dat 

met dit eerste project ontstaat, op te schalen naar grotere delen van Schalkwijk. Dit ‘vliegwiel effect’ 

past daarmee goed bij de doelstelling van het programma NWN! en het Nationaal Groeifonds. 

 

4. Argumenten 

1. Met dit besluit kan de subsidie aanvraag worden ingediend 

Met het indienen van het projectplan en de beide LOI’s bij het programma NWN! is de kans aanwezig 

dat er een substantiële bijdrage komt vanuit het Nationaal Groeifonds voor het realiseren van het 

eerste deel van het Warmtenet Schalkwijk. Eén van de subsidievoorwaarden is dat het college het 

aangaan van de LOI’s moet goedkeuren vóór de deadline van 15 oktober. 

 

2. Het besluit past in het ingezet beleid  

Het realiseren van een warmtenet in Schalkwijk sluit aan bij de Transitievisie Warmte en het besluit 

van het college om deel te nemen in het op te richten transport- en distributiebedrijf HWN.  

 

3. Leren van elkaars ervaring  

Het uit de startblokken krijgen van het eerste deel van het warmtenet in Schalkwijk en daarna 

opschalen naar andere delen in Schalkwijk is complex. Een van de voorwaarden bij de deelname is 

het actief bijdragen aan het uitwisselen van kennis en ervaring. Hierdoor kan de uitrol van duurzame 

collectieve warmtesystemen worden versneld.  

Door deel te nemen aan het programma NWN! deelt de gemeente Haarlem de opgedane ervaring 

met andere gemeenten. Dit heeft een positieve invloed op de ontwikkeling en opschaling van 

warmtenetten, zowel binnen Haarlem als in de rest van Nederland.  
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4. De subsidie van het Nationaal Groeifonds draagt bij aan de financiële haalbaarheid van het project 

Met de subsidie wordt de onrendabele top van het project geheel of gedeeltelijk gefinancierd, 

afhankelijk van toegekende bijdrage. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. De toekenning van de subsidie is niet gegarandeerd  

Het consortium NieuweWarmteNu! wil het Warmtenet Schalkwijk project graag als tranche 1 project 

bijvoegen bij het subsidie voorstel dat wordt ingediend bij het Nationaal Groeifonds. De deelname is 

daarmee een belangrijk kans om de onrendabele top deels of geheel te dichten.  

Dit onder de voorwaarde dat het voorstel door het fonds wordt gehonoreerd, en voor de uitvoering 

van dit vliegwielproject voldoende middelen ter beschikking worden gesteld.  

Parallel aan deze aanvraag worden ook andere subsidiemogelijkheden verkend, waaronder EU 

subsidies. 

 

2. Met het aangaan van de LOI’s worden verplichtingen aangegaan  

Deze intentieverklaring houdt in dat de gemeente instaat voor een actieve bijdrage aan de 

uitwisseling van kennis en ervaring door: 

 Een ‘in kind’ bijdrage in de vorm van inbrengen delen van kennis; 

 Een garantstelling voor een financiële bijdrage van eenmalig € 20.000 bij start van het 

programma en van 1,5 % van de financiële bijdrage van het Nationaal Groeifonds, na 

toekenning van het projectbudget voor dit project. 

De LOI wordt aangegaan door het college in de rol van deelnemer in HWN en concessieverlener. Het 

college verklaart met deze LOI bereid te zijn om een actieve bijdrage te leveren aan de uitvoering van 

dit project in de vorm van inspanning en de financiële deelname in HWN. Over de deelname in HWN 

heeft het college reeds een positief besluit genomen (2021/281537). 

 

6. Uitvoering 

Het projectplan wordt bij NWN! ingediend op uiterlijke 15 oktober. Het college tekent hiervoor de 

Letter of Intent en de Letter of Support. NWN! dient de aanvraag op 31 oktober in bij het Nationaal 

Groeifonds. de beschikking wordt verwacht in het voorjaar van 2022. De voorbereidingen voor het 

project Warmtenet Schalkwijk gaan onverminderd door. 

 

7. Bijlagen 

1.  Letter of Intent 

2. Letter of Support 


