12 november 2021
Geacht raadslid van Gemeente Haarlem, beste heer/mevrouw,
Op 15 mei dit jaar lazen we in het Haarlems Dagblad: “Naast de vele bezorgd stemmende
verhalen over de energietransitie is er soms ook goed nieuws. Op bedrijventerrein
Waarderpolder lijkt een prima warmtenet te kunnen komen. Hopelijk draait het al over een
paar jaar”. Polderwarmte werd genoemd als een potentiële partij waarmee het doel bereikt
kan worden: een warmtenet met restwarmte uit een datacenter voor 900 bedrijven op de
Waalderpolder. Wij staan in de startblokken.
Op 14 oktober kon Polderwarmte dit nieuws wereldkundig maken: “Interxion en
warmtebedrijf Polderwarmte, gaan samenwerken om restwarmte te leveren aan
bedrijventerreinen in Schiphol-Rijk. AMS5, een datacenter van Interxion, is gelegen in de
zuidelijke punt van Schiphol-Rijk en zal de restwarmte uitkoppelen”. Het kan dus en het
gebeurt nu al.
Haarlem heeft in haar warmtevisie aangegeven dat ze een duurzame, sociale en
toekomstbestendige stad wil zijn. Met de ambitie om in 2040 van het aardgas af te zijn, staat
de gemeente voor de opgave om de komende twintig jaar circa 76.000 woningen en 11.000
andere gebouwen van het aardgasnet los te koppelen. In de visie staat dat bedrijventerrein
Waarderpolder kansrijk is voor een warmtenet. Voor dit warmtenet wordt een concessie
uitgegeven in samenwerking met de bedrijven uit het gebied. Polderwarmte wil graag snel
invulling geven aan deze concessie omdat met een warmtenet voor Waarderpolder de
beschikbare restwarmte die nu verspild wordt, kan worden benut om andere bedrijven te
verwarmen. Het zal een grote bijdrage leveren aan verduurzaming en het halen van de
Haarlemse ambities. Als we de restwarmte op Waardepolder benutten, kan het gebied
zelfvoorzienend zijn op het gebied van verwarming.
Haarlem in 2040 aardgasvrij? Het kan nog net wat ons betreft, en waarom met
Polderwarmte? Wij zijn een lokale partij met veel ervaring in huis en met reeds goede
contacten met bedrijven kunnen we snelheid maken. Met de door ons uitgevoerde
onderzoeken op Waarderpolder naar de lokale warmtevraag, de mogelijke benutting van
restwarmtebronnen en de ondergrond, maken we écht meters. We willen in samenwerking
met gemeente en parkmanagement een plan van aanpak maken: deelprojecten inrichten,
prioriteiten bepalen, maatwerk leveren.
Terwijl u deze brief leest, zijn onze wereldleiders in Glasgow om hun afspraken over de
klimaatdoelen te bestendigen. U gaat in het voorjaar van 2022 verder met de concessie voor
Waarderpolder. De tijd loopt door, de warmtetransitie ook. Transities zijn bij uitstek grillig
en alle spelers zijn belangrijk. Polderwarmte is een van deze spelers. Mogen wij opnieuw
met u in gesprek? Sommigen van u spraken we al even op de beurs Duurzaam Verwarmd in
Vijfhuizen eind september. En wie weet, staan we straks samen in de startblokken van de
warmtetransitie in Haarlem.
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