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Aanwezig: Peter Bootsman (PB), Corrie van Breemen (CvB), Frans Engelander (FE), Ben Haspels 

(BH), Willemijn van Klingeren (WvK), Piet Kwak (PK), Lyda Rodenhuis (LR), Martijn 
Schouten (MS, vz), Marc van Staveren (MvanS, pm), Mart van Staveren (MvS), 
Louise van Zandvoort (LvZ) 

Afwezig: Han Warning (HW) 
Gast: Cees Keur – interesse lidmaatschap DR                                                                                                 

Lauren Kloosterboer Haenen – Presentatie Project warmtetransitie 

Rene Blom, Maurits Korse (teamleider), Masha Derlage (project secretaris) 
Onderwerp: Notulen vergadering Algemeen Bestuur 
Plaats en tijd: Online 19.30 uur, dinsdag 25 januari 2022 

 

19.30 uur – Opening – voorstelrondje en dan eerst de presentatie (zie hieronder) 

20.40 uur - Vaststelling agenda 

20.45 uur – Mededelingen – vragen van Cees over het verdere proces van lidmaatschap. 

26 januari: Martijn en Cees bellen elkaar 

Paul stopt definitief eind februari. Opvolger Vincent Verheij (nu lijsttrekker D’66 in   

Bloemendaal). Aanwezig bij GO 3 maart 

Han zit in de VSP tijdens onze vergadering (was op hetzelfde tijdstip) 
 

• 19.45 uur – Correspondentie: 
Nr. Omschrijving Afmelding 

1 ONZKG Kerstwens 

2 Inwoner Vrachtverkeer Kerkstraat – wordt verder besproken in B&O 7 februari 

 

▪ 19.50 uur – Actielijst en vorige verslag: 
Nr. Omschrijving Actie Gereed 

1 Werven nieuwe leden  DB/AB 2022 

 Vorig verslag:     

 

19.45 – 20.30 uur - Bestuurszaken: 
1. Warmtevisie presentatie (45 minuten plus 15 minuten voor vragen) 

a. Aanleiding klimaattop Parijs (maximum aantal graden, CO2 reductie en 

aardgasvrij) 

b. Door duurzame opwek op land en zee 

c. Energietransitie H’meer: transitie is van iedereen, 50% besparen, 

duurzame bronnen,  slimme infrastructuur 

d. Nieuw kabinet en nieuw college 

e. Aardgasvrij voor gebouwen en bedrijven 

f. Warmtevisie bestaat uit planning (tijdspad) en wijkplan betreft definitief 

besluit van de gemeenteraad over alternatieve warmtevoorziening (elke 5 

jaar herijken) 

g. Handelingsperspectief: wat is er mogelijk op technisch gebied en hoe kan 

er gepland worden 

h. Stapsgewijze aanpak (ook omdat er ontwikkelingen zijn die nu duur zijn 

maar straks betaalbaar(der) zijn) 

i. Maatschappij participeert, de gemeente regisseert en faciliteert 

j. WEQ = woning equivalent (aantal woningen en bedrijven, Nieuw-Vennep 

is tot 2030 niet in de warmtevisie, dus tot dan behoud gasnet 

k. Getsewoud – geschikt voor volledig elektrisch, Overige wijken – elektrisch 

waar kan of hybride, Nieuwbouw Bols Pionier – volledig elektrisch en lage 

temperatuur warmte 

l. Energieloket – www.energielokethaarlemmermeer.nl – inkoopactie in mei 

m. Opwek – windzoekgebied en zon op daken 

http://www.energielokethaarlemmermeer.nl/
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n. Na zomer ’22: raadsbesluit over wel/geen windturbines. Vanwege 

aanpassingen zoekgebied regels is er een tijdelijke vergunningsstop 

o. Criteria: draagvlak, financiële haalbaarheid, vliegveiligheid, 

natuur/ecologie, landschap en aansluitingsmogelijkheid elektriciteit en 

milieunormen (afstand tot woningen, geluid en slagschaduw 

p. Indien ja: afwegingskader voor vergunningsprocedure, voorwaarden 

(ruimte, milieu en natuur), hoe omgaan met uitspraak Raad van State 

over Windpark Delfzijl, randvoorwaarden participatie (participatiekaders) – 

planning april 2022 

q. Zon op daken: P&R bij station, toekomstbestendige werklocaties: 

Spoorzicht en Nieuw-Vennep Zuid 

r. Energiecorporaties voor zon in oprichting – bestuurders gevraagd. 

Aanmelden kan bij René 

s. energie@haarlemmermeer.nl 

t. Huidige subsidie – voorwaarde is dat je aan 2 zaken dient deel te nemen; 

moet nog duidelijker worden en de drempel moet verlaagd worden 

u. Kunnen initiatiefnemers in april hun aanvraag indienen; nee, daar is nu 

een pauzestop totdat de beleidskaders duidelijk zijn 

v. Netbeheerder kan misschien niet alle energie ‘verwerken’; hoe daarmee 

om te gaan als jouw huis geheel elektrisch wordt verwarmd. De 

gemeenteraad kan zelf bepalen en Liander moet zorgen dat het netwerk 

het ‘aankan’. Milieunormen zijn nog niet vastgesteld. Plus participatie. 

w. Rijk kan gemeente overrulen indien er niet voldoende duurzame energie 

kan worden opgewekt omdat gemeentes besluit om geen windturbines te 

plaatsen 

x. Wat wordt verstaan onder ‘voldoende draagvlak’? Dit moet de gemeente 

duidelijk maken – zoveel procent 

y. Bij nieuwbouw komt er geen aardgasaansluiting – maar keuze bij degene 

die de woningen bouwt 

z. Vervanging zonneparken, panelen en turbines over 20 jaar? Moet worden 

opgenomen in beleidskader (denk aan ‘upgrading’) hoe dit netjes kan 

worden afgevoerd (recyclen?). 

aa. Over 2 jaar een nieuwe RES (regionale energie strategie) 

bb. 3 jaar geleden heeft gemeente aangegeven dat men alternatieven kon 

aandragen: grondwarmte (op 80 meter diep of dieper), restwarmte 

datacenters, warmte uit de lucht halen of uit de Ringvaart. De RES gaat 

alleen over zonne- en windenergie op land 

cc. Waterstof is een energiedrager – kan gebruikt worden indien er energie 

‘over’ is. 

dd. Hoe om te gaan met een grootverbruiker als Schiphol? Zij hebben hun 

eigen netwerk maar kijken wel mee omdat ook zij moeten overstappen. 

Zonneparken tussen de landingsbanen en als dakbedekking op 

parkeerplaatsen 

ee. Verwachten jullie nog wat van de DR? Graag zoeken zij weer contact met 

ons over het windzoekgebied bij de participatie. Zij kunnen ondersteunen 

bij initiatieven 

i. Wat vinden wij: moeilijk, helder verhaal maar toch meer onrust 

onder de bewoners, goed nadenken over de DR visie, kosten zijn 

onduidelijk, wel participatie maar randvoorwaarden zijn nog 

onduidelijk, bij de horeca wordt er veel overleg gepleegd – veel 

rumoer maar er blijkt telkens weer geen capaciteit, hoe omgaan bij 

storingen (hack?), zelf investeren – hoe lang gaat bijvoorbeeld een 

warmtepomp mee - complex vraagstuk 

mailto:energie@haarlemmermeer.nl
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2. Sarabande 

a. Op verzoek DR gesprek met Sidali en Nobel over participatie 

b. Toegezegd om met bewoners in gesprek te gaan en na te denken over de 

(verbreding) van de toegangsweg 

c. 70 bewoners en alle politieke partijen waren aanwezig tijdens de online 

vergadering 

d. Woningen komen er (geen discussie over mogelijk, aangezien er in de 

H’meer 4000 personen wachten op een woning) 

e. Buitenruimte wordt geregeld in overleg met de school 

f. Bewoners krijgen inspraak over plaatsing fietsen, containers e.d. 

g. Parkeeronderzoek is niet bekendgemaakt maar zouden geen problemen 

moeten opleveren. Als wisselgeld zouden de bewoners graag meer 

laadpalen willen hebben 

h. Toegangsweg wordt verlegd of verbreed 

i. Veiligheid: Flexwonen en gemeente – regelen meer politiepatrouille 

j. Regulier overleg bewoners, Flexwonen NH en gemeente over overlast 

k. Vergunning wordt verleend en dan kan er bezwaar worden gemaakt 

l. De tijd zal het leren 

 

21.10 uur – Pauze 

3. Verkiezingscafé 

a. Uitnodigingen zijn de deur uit 

b. Locatie Kerkzaal  

c. 5 februari: flyeren Martijn, Ben, en Peter (mogelijk Marc) 

d. Daarna ook op Social media plaatsen, nieuwsbrief januari aankondiging, 

de week erna alle informatie in een extra nieuwsbrief en een persbericht 

voor Haarlems Dagblad en Witte Weekblad 

e. Op 8 februari: ’s middags zaal klaarmaken: Peter, Han, Ben en Louise 

f. ’s avonds: Han, Mart, Martijn, Ben, Piet, Corrie, Marc, Willemijn en Louise 

g. Start 19.30 uur en einde 22.00 uur,  

h. Coronatoegangsbewijs verplicht, wie checkt de code? De Rank met 

medewerking van Ben 

i. Mondkapje verplicht, drinken in de ontvangstruimte, maar niet in de 

kerkzaal 

j. Geen tv uitzending? 

k. Onderwerpen centrum en woningbouw/woningnood 

4. Kascommissie Peter en Willemijn 

5. Landelijke actie NL Schoon op 19 maart: Peter, Ben, Martijn, Corrie, Lyda (?), 

Louise 
 

21.15 uur – Financiën - Positief eindsaldo en subsidiebedrag binnen 

21.25 uur – Commissies: 
1. JVC  

a. Oproep Koepelcommissie – ideeën zijn geplaatst op FB 

b. Overleg Koepelcommissie – daar wordt het jaar verder ingedeeld; wat kan 

de DR daar nog aan doen 

c. 12 januari vergadering: Doelstellingen vastgesteld (werven nieuwe leden, 

meer cultuur (contact met Pier K), bloembakken verhuizen naar 

Venneperstraat, kerstversieringen participatie, jeugd (veel hangjeugd bij 

HVC-winkel), NVW, 65 jaar DR vieren op 24 september 

 

https://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/landelijke-opschoondag/
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2. G&G 

3. Waeles/Kverneland 

4. Dierenvreugd 

5. Harmoniekoepel 

6. Klankbordgroepen: 
a) VSP (bijeenkomst 25 januari) 
b) NVW 
c) Pionier-Bols 
d) Welgelegen 

 

21.40 uur – Publiciteit: 

• Ledenlijst 

• Koepelcommissie oproep 

• Uitslag verkiezingsenquête 

• Aankondiging verkiezingscafé 

21.50 uur – Rondvraag 

• GO punt (3 maart): vernielingen van bruggen – glas vervangen door staaldraad 

(zoals bij Lentepark) 

• Bomen langs fietspad richting H’dorp – kaarten we aan bij B&O 

• Hulpfonds vanuit de gemeente €800.00,-- voor ideeën na corona 

• Document met data vergaderingen aanpassen op de Google agenda, evenals 8 

februari verkiezingscafé 

• JVC notulen op de Google agenda? Wordt besproken binnen JVC 

• Rokende HVC jongeren buiten de school (in de buurt en bij de Symfonie). Melden 

via 0900-8844 werkt niet echt…. 

22.00 uur - Sluiting  


