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Inhoud

 Wat doet Haarlem met de Energie transitie

 Impact op de gemeentelijke organisatie

 Wat vraagt dit van Control/bedrijfsvoering

 Voorbeeld: Geothermie



Coalitieakkoord Duurzaam Doen
Duurzame, sociale en toekomstbestendige stad, die 
stappen zet richting een circulaire economie en 
waarin iedereen mee kan doen.

Het nationale Klimaatakkoord, de Nederlandse 
bijdrage aan ‘Parijs’, heeft een centraal doel:

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen 
in Nederland in 2030 met ten minste 49 procent ten 
opzichte van 1990. Daarnaast kan de Europese inzet 
van het kabinet leiden tot een aangescherpte 
ambitie richting de 55 procent. 

Context



Duurzaamheidsprogramma doelen en de organisatie
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Routekaart Haarlem Aardgasvrij 2040, vastgesteld in juli 2017



Regie op de warmte transitie

 Stadsbrede strategie (wijken aanwijzen)

 Nieuwbouw én bestaande bouw

 Wetgeving en beleid

 Projecten warmtenetten en bronnen

 Communicatie



Werkvelden binnen organisatie

 Communicatie: informeren, draagvlak

 Wonen: corporaties, prestatie afspraken, 

huizenaanpak

 Ruimtelijk beleid, ondergrondse bronnen, 

verdringing en interferentie, elektriciteit

 GWW, infrastructuur, werk met werk, etc. 

 Juridische zaken

 Control en bedrijfsvoering



Warmtetransitie en control/bedrijfsvoering

Regie Warmtebronnen en distributienetten

 Investeren in bronnen (geothermie)

 Investeren in netwerken

 Deelname gemeente in warmtenetten

 Financiële arrangementen voor 

eigenaren

 Juridische onderbouwing

 Governance en corporate



Rol control/bedrijfsvoering

 Adviseren en meedenken

• Onderhandelen, strategie, bestuurlijk

 Financieel

• financiële planning, investeringsplan

 Toetsen

• Contracten



 Zakelijk voorstel aan PNH en EZK voor kosten 

onderzoek

 Onderzoeksprogramma seismiek en boren

 Financiering onderzoek en realisatie

 Samenwerken met marktpartijen (instappen of 

kaders stellen)? 

 Kaders vanuit beleid en wetgeving 

(aanbesteding staatssteun en risico 

management)

Voorbeeld geothermie
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