
 

 

 
College kiest voor versnelde uitvoer van het duurzaamheidsprogramma 

Haarlem in 2030 klimaatneutraal en in 2040 aardgasvrij 
 

Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. Het college wil dat 

Haarlem in 2030 klimaatneutraal is en in 2040 aardgasvrij. Dat betekent dat 

we onze huizen op een andere manier moeten gaan verwarmen. Hoe gaat 

Haarlem dat aanpakken? Het college stelde daarvoor een routekaart op. Met 

de routekaart is nu inzichtelijk wat dat voor de stad betekent.  

  

Bijna alle Haarlemse huizen zijn op dit moment aangesloten op het gasnet. De 

overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 aardgasvrij moet zijn. 

Haarlem wil dat al in 2040 bereiken. Als aardgas verdwijnt, moet er iets anders 

voor in de plaats komen. Een oplossing is een warmtenet. In de toekomst zijn drie 

warmtenetten voor de hele stad nodig. Een warmtenet is een netwerk van leidingen 

onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme water komt uit een 

warmtebron uit de buurt. In Haarlem kunnen we bijvoorbeeld de restwarmte van 

Tata Steel gebruiken. Met dat warme water verwarm je je huis, in plaats van met 

een eigen cv-ketel.  

 

Warmtenet ligt er niet zomaar 

Een warmtenet ligt er niet zomaar. Het kost zo’n vijf jaar voorbereidingstijd en het 

aanleggen duurt ongeveer tien jaar. Haarlem heeft veertig wijken. Als de stad in 

2040 aardgasvrij wil zijn moeten er in zo’n twee wijken per jaar het aardgasnetwerk 

worden weggehaald en het warmtenet zijn aangelegd.  

 

Werk aan de winkel 

Wethouder Cora-Yfke Sikkema: “Onze ambitie is hoog; we blijven streven naar 

klimaatneutraal in 2030 en kiezen nu ook voor aardgasvrij in 2040. Er is werk aan 

de winkel, en met de routekaart in de hand kunnen we aan de slag. De gemeente 

speelt een belangrijke rol in de voorbereidende jaren van deze energietransitie. Die 

rol pakken we op, samen met partners en initiatiefnemers in de stad. Ook richten we 

een fonds op om energieprojecten op te starten. Er moet veel werk verzet worden; 

dat biedt kansen voor duurzame werkgelegenheid en economische groei.”  

 

Energie besparen en opwekken blijft belangrijk 

Op de weg naar aardgasvrij is het nog steeds belangrijk om woningen 

energiezuiniger te maken. De gemeente blijft – samen met marktpartijen – 

bewoners informeren en activeren om woningen energiezuiniger te maken en te 

investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. Energiebesparende maatregelen in huis 
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verdienen zich weer terug met een lagere energierekening. Haarlem betrekt 

bewoners in een zeer vroeg stadium bij de energietransitie zodat bewoners ook de 

tijd hebben om de woning aan te passen (zoals isoleren).   

 

Aardgasvrije wijk 

In het Ramplaankwartier is de stichting DE Ramplaan samen met de gemeente en 

TU Delft al gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar een aardgasvrije wijk. De 

vraag is welke aardgas-alternatieven interessant zijn voor deze wijk, het liefst in 

combinatie met lagere maandlasten en meer comfort in huis. 

 

Geld 

Om in 2030 klimaatneutraal en in 2040 aardgasvrij te zijn moet de gemeente ook 

geld investeren. Het college ambieert Haarlem aardgasvrij in 2040 en heeft 

daarvoor de routekaart laten maken met de kosten die daarbij horen. Tijdens de 

behandeling van de Kadernota in juni besluit de raad over de financiële 

consequenties voor het uitvoeren van de routekaart. De raad kan ook besluiten om 

al in 2030 aardgasvrij te worden of pas in 2050.   

 

Meer informatie over aardgasvrij wonen op www.hierverwarmt.nl. Kijk voor 

informatie over Haarlemse initiatieven op www.degroenemug.nl. De routekaart, het 

CE Delft onderzoek en de informatienota zijn te vinden op 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/28-

februari/10:00 

 

 

 

 

http://www.hierverwarmt.nl/
http://www.degroenemug.nl/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/28-februari/10:00
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/28-februari/10:00

