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Bijlagen Tijdlijn Energietransitie v6 

Geachte leden van de commissie beheer, 

 

De komende paar maanden worden op het gebied van duurzaamheid in Haarlem een aantal 

besluiten genomen met grote impact, zowel op het gebied van CO2 reductie als op het gebied van 

lokale en regionale schone energiebronnen.  Het actieplan 750TJ in november laat zien hoe Haarlem 

20 tot 25% van het toekomstig elektriciteit binnen de stadgrenzen duurzaam opwekt. Met de 

besluiten over het warmtenet Schalkwijk wordt de grootschalige toepassing van duurzame warmte 

in Haarlem concreet. Graag neem ik u in het kader van transparantie mee in dit proces, zodat u 

weet wat u wanneer kunt verwachten.  

Regionale Energie Strategie (RES) 

In juni is de concept RES besproken in de commissie beheer. In september kunnen er wensen en 

bedenkingen worden opgesteld bij de behandeling van de concept RES in de raad. Deze wensen en 

bedenkingen worden meegenomen bij de uitwerking van de RES 1.0 die ter vaststelling wordt 

aangeboden aan de raad in mei of juni van 2021. 

- Zoals beloofd is de informatienota over de windmolens op Schoteroog op de tijdlijn 

toegevoegd, deze wordt in november al aan u voorgelegd.  

- In november wordt het Actieplan 750 TJ aangeboden. In de energiestrategie van januari 

2019 staat dat Haarlem zo’n 750 TJ kan opwekken. De potentie van de zoeklocaties van de 

concept RES wordt in het actieplan verwerkt. 

- De RES 1.0 is vanwege Corona een half jaar opgeschoven en wordt in mei of juni 2021 

aangeboden aan de raad.  

 

Haarlemse Transitievisie Warmte (TVW) 

In de Haarlemse TVW komt te staan welke wijken in welk tempo en met welke duurzame techniek 

aardgasvrij gemaakt gaan worden. In 2019 is het bestuurlijk kader hiervoor gegeven met de nota’s 

bronnen, governance en betaalbaarheid. In november worden er drie nota’s aangeboden ter 
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bespreking waarbij de wijken die Haarlem op het oog heeft, worden getoetst aan het bestuurlijke 

kader. 

- In november wordt de concept TVW voorgelegd, waarbij de drie wijken (Meerwijk, 

Ramplaankwartier en het woningtype ’95 en jonger)  aan het bestuurlijk kader worden 

getoetst en richting gevraagd wordt op de strategie. 

- In januari 2021 zijn de bevindingen van de concept TVW verwerkt in de definitieve TVW. 

- In de TVW wordt ook de Waarderpolder benoemd. In dezelfde periode wordt ook het 

convenant Waarderpolder voorgelegd. 

- Het besluit over het aanbesteden van de concessie voor de Waarderpolder is verplaatst 

naar februari nadat de raad zich heeft uitgesproken over de TVW. 

 

Routekaart Duurzaamheid 

Bij de kadernota van 2022 wordt de duurzaamheidsbegroting gepresenteerd, tezamen met de 

nieuwe routekaart. Deze routekaart richt zich op de energietransitie en bevat naar het voorbeeld 

van Amsterdam waarschijnlijk de pijlers Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Elektriciteit en 

Bedrijventerrein Waarderpolder. Informatie uit de Haarlemse TVW, de mobiliteitsvisie, de RES en 

het convenant Waarderpolder zijn hiervoor belangrijke bouwstenen.  

 

Warmtenet Schalkwijk (Meerwijk)  

Met partijen wordt volop gewerkt aan de voorbereiding van het warmtenet Schalkwijk (Meerwijk). 

Besluitvorming voor het warmtenet wordt aangeboden nadat de raad in januari 2021 een besluit 

over de Haarlemse TVW heeft genomen. 

- In november 2020 worden de termsheet voorgelegd met het programma van eisen en de 

concept overeenkomst ter voorbereiding op de definitieve oprichtingsstukken. 

- Besluitvorming over het oprichten van het warmtenetwerkbedrijf en het investeringsbesluit 

is verplaatst naar februari 2021, als twee nota’s. In september van 2020 is het plan van 

aanpak hiervoor aan de commissie aangeboden ter bespreking. 

 

Seismisch onderzoek geothermie 

Het rijk financiert het seismisch onderzoek dat vooraf gaat aan de proefboring voor geothermie.  

Vanwege het verschuiven van landelijke prioriteit door Corona is dit onderzoek opgeschoven naar 

het najaar van 2020. Naast het seismisch onderzoek van het rijk, laat de MRA nog een aanvullend 

seismisch onderzoek in het voorjaar van 2021 verrichten. In het najaar van 2021 worden de 

rapportage van beide onderzoeken verwacht. De voorbereidingen voor het traject geothermie gaan 

onverminderd door om de substantiële financiële bijdragen van het rijk en de Provincie Noord-

Holland aan de proefboring veilig te stellen. 

- De uitslag van de twee seismische onderzoeken wordt over een jaar (najaar 2021) 

verwacht. 

- Het plan van aanpak geothermie wordt als collegebesluit vooruitlopend in juni 2021 

aangeboden. 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris                                             de burgemeester 
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