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Informatie van Cees 
 
Ter bespreking een voorzet:  
Energie voorziening voor opwekking in energiecentrales (ligt buiten onze invloed) dus alleen 
in hoofdlijnen: Kolen, Gas, Duurzaam en zo ja wat ? Wind, WKK, getijden, Kernenergie, 
Waterstof 

a. Waarom in Nederland van Gas af terwijl in andere landen (Duitsland, Spanje) men 
juist gasleidingen gaat aanleggen ? 

b. Als Waterstof een toekomstig scenario is moeten daar ook leidingen zoals nu 
gasleidingen voor gebruikt worden – dus bestaande leidingen niet weghalen ? 

c. Warmtepompen alleen hebben meer energie nodig dan nu in huis verbruikt wordt 
dus energiebehoefte zal meer dan verdubbelen – hoe lever je dat in centrales ? Zeker 
als je kolen en Gas wil stoppen en kernenergie niet gewild wordt  

d. Gasloos zal 40.000 euro per huis kosten en haast niets opleveren – hoe financier je 
dat ? 

e. Haarlem wil voorlopen en in 2040 gasloos zijn – sommige wijken gaan ervoor (dankzij 
veel subsidie ??) willen wij dat in onze wijken ook ? 

f. Windenergie: niet voorspelbaar , alleen tussen windkracht 3 en 6 relevant   
 
 
Cees Schrama 
 
In Nieuwsuur op 7 maart interview over gasloos 
 
Vragen aan directie van bedrijven die ombouw moeten gaan verzorgen. 

1. Gasloos in 2050 is totaal onhaalbaar 
2. Kosten zijn aanzienlijk hoger dan gepland: minimaal 40.000 euro per huis 
3. Naast kosten moet er ook een goede organisatie plaatsvinden – soortgelijke huizen in 

wijken tegelijk onder handen nemen. Anders is het helemaal onbetaalbaar 
4. Er zijn geen goede alternatieven beschikbaar   
5. Volgens bedrijven is het geen programma gebaseerd op co2 reductie maar om 

Groningen tevreden te stellen dus een politieke keuze 
6. Aangezien regeringspartijen als uitgangspositie hebben dat het betaalbaar moet zijn 

kunnen ze dat wel laten varen en wordt het naar volgende regeringen 
doorgeschoven 

 
Cees Schrama  
 
 
  



 
 Hier wat punten van Wim de Groot uit email 
 
Dank Aart voor het artikel en Paul voor toegang HD. Goed om dit onderwerp te 
volgen. Bijgaand ook een interessant artikel van Noord Holland Nieuws over de 
aanpak in Hilversum. 
  
Wat ik me afvraag (zonder dat ik standpunten heb of ergens voor of tegen ben) is het 
volgende: 

-          Gemeenten zijn veelal los van elkaar bezig met pionieren. Er lijkt geen regie vanuit de 
overheid (waar is bij deze enorme opgave en complexe materie de minister van Transitie 
evenals de minister van Volkshuisvesting?) 
-          Ambities en technieken lopen per wijk/stad erg uiteen (hoort ook bij pionieren, maar ik 
ga bij deze investeringen toch liever uit van proven technology) 
-          Investeringen zijn hoog en rendement is vooralsnog erg laag 
-          Nederland gaat van aardgas af, terwijl Duitsland het invoert en er een kostbare 
infrastructuur voor aanlegt. Nederland heeft n.b. het beste aardgasnetwerk ter wereld 
(leidingen onder de grond, routeren van gas, etc.) 
-          Bestaande gasnetwerk is op termijn ook geschikt voor transport van waterstof. 
Ontkoppelen gaat dit blokkeren. 
-          Gas is redelijk schoon t.o.v. al die andere fossiele brandstoffen die we voorlopig blijven 
uitstoten (Hoogovens Tata heeft jaarlijks net zoveel Co2 uitstoot als halve wagenpark van 
Nederland)  
-          Is 2050 van het aardgas af (Haarlem in 2040) realistisch als kernenergie taboe blijft? Wie 
wil al die windmolens/warmtepompen  in de tuin? En dan nog levert dit maar een fractie van 
de totale energiebehoefte 
-          Er is nog steeds enorme subsidie op gasgebruik in de land- en tuinbouwsector en bij 
andere grootverbruikers 
-          Veel woningen zitten nog op energielabel D of E. Hier is op korte termijn de meeste 
winst te behalen als er regie vanuit (lokale) overheid op zit. (hoeft niet perse met geld, maar 
faciliteer wijken bijvoorbeeld bij vloer-, gevel- en dakisolatie door het aanbieden van 
expertise). Ik heb zelf al drie aannemers over de vloer gehad met elk andere en soms 
tegenstrijdige oplossingen. 
-          Restwarmte (het woord zegt het al) ontstaat door inefficiëntie en gaat/moet in de 
toekomt (bij inzetten van betere technologie) verdwijnen. Dus moet je daar dan je 
infrastructuur (warmtenet Waarderpolder)  op richten? Dit Stimuleert juist een inefficiënte 
industrie 
-          Warmtepompen in je tuin zoals in Hilversum: wat een herrie zal dat geven  
-          Ramplaankwartier gaat uit van energielabel C bij aardgasvrij, maar in Hilversum 
verwachten ze bij label C koude voeten. (zie filmpje NH) 

  
Als je niks probeert gebeurt er ook niks, dus alle respect voor de initiatieven. Ik blijf 
het graag (hier en daar kritisch) volgen. 
  
Groet, 
Wim 

  
 
 
 
 



 
 
En hier van Hans Pos  
 
Ref: Haarlemse Transitievisie Warmte 
 
Geacht college, 
Wijkraad de Krim las met veel verwachting de ‘Haarlemse Transitievisie Warmte’ zoals door 
u college ter inzage 
gelegd voor zienswijzen. Die verwachting bleek ongegrond. We zijn niet alleen zeer 
teleurgesteld in het stuk, we 
vragen ons af waarom opstellers van het stuk, inclusief de verantwoordelijk wethouder, zich 
laten leiden door 
emotie in plaats van feiten. De vraag rijst of er wel voldoende kennis aanwezig is bij de 
gemeente om de 
problematiek juist te duiden en een gefundeerde visie te ontwikkelen? 
Uiteraard zal er een zienswijze ingediend worden in de resterende tijd, maar we willen 
beginnen u attent te 
maken over opmerkingen die het ‘voorwoord’ en de ‘samenvatting’ betreffen. Deze 
kanttekeningen zullen worden 
gedeeld met commissie- en gemeenteraadsleden in de verwachting dat u college door hen zult 
worden bevraagd 
over de thematiek. 
1. Het ‘voorwoord’ 
U begint met een niet gefundeerd en voor onwetenden beangstigend statement: ‘het 
klimaatprobleem is urgent’. 
Uw speelt in op emoties alsof de wereld zou vergaan zonder de door de gemeente Haarlem ter 
vaststelling 
opgestelde ‘transitievisie warmte’. Het klimaat heeft geen probleem. De definitie van dat 
begrip laat dat niet toe. 
De daarop volgende zin is niet alleen beangtigend voor de onwetende burgers, ook deze zin is 
fundamenteel 
onjuist: er is geen ‘snelle opwarming van de aarde’ en er is geen enkel feitelijk bewijs dat 
door een opwarmende 
aarde er ‘voedseltekorten, bosbranden, overstromingen en orkanen’ zouden ontstaan. 
Dat er diersoorten uitsterven is van alle tijden: het leven evolueert. Diersoorten verschijnen, 
evolueren en 
verdwijnen. Niets nieuws onder de al 4.5 miljard jaar op de aarde schijnende zon. 
Meteororietinslagen gebeuren. 
IJstijden komen en gaan. Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, verwoestijning, deltavorming; 
het zijn natuurlijke 
geologisch processen. We wonen met 17+ miljoen Nederlanders in een risicogebied, 
afhankelijk van technologie. 
Er zijn geen ‘mensen die vluchten voor het klimaat’. Dit soort onfeitelijke zinsneden zijn 
intrinsiek onjuist en geven 
een troebel en angstaanjagend beeld van de toekomst. Geen beeld waar je als inwoner van 
Haarlem iets mee kan. 
Dat de mensheid zich aanpast aan wijzigende omstandigheden is waar we, ook als 
Haarlemmers, ons op moeten 



voorbereiden; u college moet onze samenleving handvaten aanreiken om adaptief in het leven 
te staan. 
De volgende zin is zelfs nog belastender en kan een simpele ziel aanzetten tot het hebben van 
depressieve 
gedachten of zelfs erger: ‘Om het tij te keren, kunnen we niet snel genoeg iets doen’. 
In het vervolg wordt gesproken over het maken van plannen en het zoeken naar goede 
oplossingen, maar de 
gemeente neemt geen enkele verantwoording. Inwoners wordt gevraagd initiatieven te nemen, 
leidend tot acties. 
 
Toch vindt u college dat de aangeboden lege huls ’een formele status krijgt die hét kompas 
voor de plannen is’. Te 
veel pretentie voor een college dat een coalitie vertegenwoordigt die over een jaar wordt 
vervangen door een 
nieuw college met hoogstwaarschijnlijk andere speerpunten en schaarse financiële middelen. 
De wethouder sluit af met ‘het urgente klimaatprobleem levert druk op (?!?)’. In uw visie 
komt u college niet 
verder dan elke Haarlemmer te wensen dat ‘u de beschikbare mogelijkheden benut om zelf 
aan de slag te gaan’. 
Nooit lazen we een waziger visie met een onzichtbare inhoud. 
2. De ‘samenvatting’ 
Dat de gemeente Haarlem al in 2040 van het gas af wil, terwijl landelijk 2050 wordt 
nagestreefd is ambitieus en 
lovenswaardig, maar de (financiële) situatie van de gemeente Haarlem kennende, volledig 
onhaalbaar. 
De samenvatting komt niet verder dan het aandragen van verschillende oplossingen voor 
individuele woning- of 
gebouwbeheerders. In bijlagen geeft de gemeente handvaten aan woningeigenaren om zelf 
met concrete 
oplossingen te komen. De gemeente coördineert niet en komt niet verder dan te melden dat de 
transitievisie 
warmte elke 2-5 jaar zal worden bijgesteld, afhankelijk van omstandigheden. 
De woningeigenaar wordt niets concreets geboden en de gemeente wenst geen enkele 
consessie te doen omtrent 
specifieke invulling van de ontwikkelplannen. Het college wensdroomt over het afhankelijk 
maken van de 
warmtevoorziening voor de stad van een particulier datacenter. Een restproduct van een niet-
duurzaam proces. 
De aangeboden visie wordt mogelijk rond de zomer van 2021 bekrachtigd, waarna hij slechts 
effectief blijft tot 
begin 2022, als de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zijn afgerond en een nieuw en 
mogelijk ingrijpend 
gewijzigd coalitieakkoord zal leiden tot een ander verhaal over energietransitie voor de stad 
Haarlem. 
 
Het verheugt wijkraad de Krim en betrokken stakeholders dat de gemeente melding maakt 
van het ‘de 
Krim/Zonneplaneet’ initiatief. Het in ontwikkeling zijnde project, dat ook als 
‘buurtenergiehub’ is vastgesteld in de 



Orionzone Ontwikkelvisie heeft als belangrijkste doel om bij te dragen aan stroomopwekking 
door zonne-energie, 
waardoor oa. het Pim Mulier Sportpark, het Mendelcollege en wijkbewoners significant 
kunnen besparen op hun 
elektriciteitsrekening. Dat als onderdeel van een integraal plan dat ook de leefbaarheid in de 
wijk ten goede komt. 
Dit wordt onze bijdrage aan de transitievisie warmte. 
Hoogachtend, 
 
Hans Pos, MSc 
Voorzitter wijkraad de Krim, 
Voorzitter werkgroep herinrichting Pim Mulierlaan 
Initiatiefnemer buurtenergiehub de Krim 
Mob: 06-11018369 
 
  



Haarlem gasvrijer tips en links, toegezonden door Paul Reinders  
naar aanleiding van een gemeentelijke bijeenkomst met bewoners 
De volgende punten heeft de gemeente opgeschreven omdat het relevant is en er interessante 
links 
zijn. Het is geen compleet overzicht maar laat wel zien waar we het over hadden: 
• Er is gesproken over jaren ‘30 woningen en ook oudere woningen. Voor deze woningen 
geldt 
dat ze nu nog niet eenvoudig aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Wel kunnen er stappen 
gemaakt worden met isolatie. 
• In de Koninginnebuurt is er een initiatief, Home - De Groene Kroon, daar zijn tips te vinden 
voor natuurlijke momenten etc. 
• Isoleren is altijd goed! Isolatieactie Haarlem: isoleer nu voordelig! 
• Met De Bespaarbon –kan je energie besparen in je woning met 50 euro aan 
energiebesparende producten en maatwerkadvies twv 75 euro 
• Energiecoaches geven thuis advies op maat over energiebesparing. Ook krijgen bewoners 
een pakket met energiebesparende producten. Vraag: helpt coach ook bij subsidies 
verkrijgen? &gt; Antwoord: In de groep van energiecoaches zijn wel leden die ervaring 
hebben 
privé met het aanvragen van subsidies. Maar denk ook aan de gemeente zelf, via het 
duurzaamheidsloket@degroenemug.nl. 
TIPS: 
• Het Duurzaamheidsloket geeft advies over energie besparen, duurzame maatregelen en de 
financiering ervan. 
• Informatie over wat je als bewoner kan doen, staat hier. 
• Via de campagne Haarlem wordt steeds gasvrijer delen bewoners hun ervaringen met het 
verduurzamen of gasvrij maken van de woning. 
• Haarlemmers die op hun eigen dak geen zonnepanelen kwijt kunnen, hebben de 
mogelijkheid om mee te doen met collectieve zonnestroomprojecten, bij. op het Mendel 
College en de projecten van Haarlem Noorderlicht. 
• Er is een aparte website met mogelijkheden voor het verduurzamen van monumenten. 
• Het Ramplaankwartier is al bezig met het gasvrij maken van de wijk, zie samenvatting van 
het 
project SpaarGas 


