
Haarlemse Routekaart 
Duurzaamheid
Route voor CO2-reductie in 1 oogopslag

Het klimaat verandert snel. Ook in Haarlem merken we steeds 
meer van de gevolgen. Klimaatverandering heeft een grote 
impact op de natuur en de wereld waarin we leven. Daarom 
moeten we de overgang maken naar een maatschappij waarin 
we de aarde niet meer uitputten. Het stadsbestuur van Haarlem 
riep de klimaatcrisis uit; duurzaamheid heeft de hoogste 
prioriteit in de stad.

2022

Realisatie Zonneweide 
Schoteroog

2023

Alle warmteuit-
voeringsplannen 
vastgesteld

2025

•  Woningcorporaties wekken geza menlijk 
32 Tj op via PV op daken

•  35.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken
•  50 % van de inkoop gemeente Haarlem 

circulair
•  Gemeente 

Haarlem heeft top 
CO2 Prestatie - 
ladder bereikt

2026

Geen sociale 
huurwoningen meer 
met E,F of G label

2030

 
•  CO2 uitstoot is met minimaal 50% 

gereduceerd
•  6.000 aardgasvrije woningen door 

Warmtenet Meerwijk/Schalkwijk en 
ZonneWarmteNet Ramplaankwartier

•  3.000 woningen bouwjaar 1995 
tot 2018 aardgasvrij

•  Haarlem wekt 750 TJ duurzame 
energie op

•  Label A voor Kantoren
•   50% reductie aardgas  

productieprocessen industrie

•  70% van de inkoop gemeente Haarlem 
circulair

•  30.000 woningen minimaal 30% 
gasreductie t.o.v. 2017

•  Grond-, weg en waterbouwprojecten 
worden 100% circulair uitgevraagd

2040

•  Haarlem is aardgasvrij
•  Haarlem is een circulaire stad
•  Haarlem wekt 940 TJ duurzame 

energie op

2050

•  Alle gebouwen 
in de stad zijn 
CO2-neutraal

•  Haarlem is 
klimaatbestendig

Tijdlijn mijlpalen op de route



Haarlem moet volgens het Klimaat-
akkoord 51% CO2 teruggedrongen 
hebben in 2030 ten opzichte van 2017. 
Uit de berekeningen van CE Delft blijkt 
dat Haarlem op basis van autonome 
ontwikkelingen, groei en Haarlems 
beleid uitkomt op 40% CO2-reductie. 
Dat is niet genoeg. Daarom staan er 
in de routekaart aanvullende plannen. 
Hiermee komen we uit op bijna 50% 
CO2-reductie. Met deze routekaart 
weten we wat ons te doen staat. Op de 
meeste onderdelen legden we dat al 
vast in beleid, zoals het mobiliteitsbeleid, 

de transitievisie warmte en de Regio-
nale Energiestrategie. En we hebben 
al ervaring met de uitvoering zoals 
de milieuzone, governance voor het 
warmtenet en de voorbereiding voor de 
zonneweide op Schoteroog.

Vijf transitiepaden

We brachten vijf transitiepaden in beeld: 
Wonen, Werken, Mobiliteit, Elektriciteit 
& opwek en Ketenverantwoordelijk-
heid. Per transitiepad is berekend 
hoeveel CO2-uitstoot er is, behalve bij 
Ketenverantwoordelijkheid. 

Haarlemse Routekaart Duurzaamheid

Consumptie heeft grote klimaatimpact

Haarlem formuleert haalbare doel-
stellingen om de CO2-uitstoot van het 
kopen en afdanken van spullen, de 
zogenoemde ketenemissies, terug te 
dringen. De uitstoot van de gemiddelde 
Haarlemmer door consumptie is onge-
veer 60%. Dat is ontzettend veel! Bij 
bedrijven kan het percentage nog hoger 
liggen. Haarlem voert al een aantal 
jaren beleid op het verminderen van de 
ketene missies van haar eigen organi-
satie. Ook werkt Haarlem samen met 
Haarlemmers aan de overgang naar 
een circulaire economie. Voor de stad 
is er meer onderzoek en analyse nodig 
voordat we doelgerichte en verant-
woorde keuzes kunnen maken.

Mobiliteit haalt doelstelling

Met het uitvoeren van ons mobiliteits-
beleid halen we de Klimaatakkoord- 
doelen. De milieuzone voor vracht wagens 
sinds januari 2022 in het centrum is de 
start. We moeten het beleid blijvend 
uitvoeren en ervoor geld beschikbaar 
stellen. Dat vergt volharding, lastige 
uitvoerings beslissingen, permanente 
bewonersbetrokkenheid en voldoende 
financiën en capaciteit.

Opwek van schone energie

Met opwek door zon en wind zijn we op 
de goede weg. Het ingezette Actieplan 
Schone Energie zorgt ervoor dat we 
het doel van 750 Tj in 2030 in Haarlem 
behalen. 

Versnellen energiebesparen 
en aardgasvrij

Haarlem en ook vele Haarlemmers 
zijn al jaren bezig om woningen ener-
giezuiniger en aardgasvrij te maken. 
Maar de meeste CO2-reductie wordt 
gehaald na 2030 omdat de aanleg 
van warmtenetten een lange aanloop 
heeft. Naast warmtenetten is er voor 
ongeveer de helft van Haarlem een 
individuele oplossing. In gebieden waar 
geen grootschalig warmtenet komt, 
moeten we onze plannen versnellen en 
intensiveren om voor 2030 voldoende 
CO2-reductie te halen. Dit betekent 
dat we jaarlijks in meerdere wijken een 
intensieve isolatiecampagne doen en 
collectieve inkoopacties organiseren 
voor hybride warmtepompen en isolatie. 
En warmteuitvoeringsplannen maken 
en met informatie en informatieloketten 
Haarlemmers helpen hun huis te 
verduurzamen.

Samen
Door de berekeningen uit de routekaart 
weten we waar we staan. De aanvul-
lende plannen geven aan hoe we tot 
die 50% minder CO2-uitstoot kunnen 
komen. We kunnen dat alleen bereiken 
door samen te werken met verschil-
lende partijen. In de uitvoering van de 
energieopgave speelt de Rijksoverheid 
een belangrijke rol. Wij kunnen aan de 
slag met de uitvoering, als het Rijk ons 
daartoe financieel in staat stelt. Wij 
staan er klaar voor! 

Contact
Wil je zelf aan de slag met duurzamer leven? Kijk op haarlem.nl/gasvrijer 
en haarlem.nl/doetduurzaam voor acties en plannen.  
Contact? Mail naar: duurzaam@haarlem.nl.  

In deze grafiek staat de CO2-uitstoot in Haarlem en de raming en prognose van 
CO2-reductie van de transitiepaden Wonen, Werken, Mobiliteit, Elektriciteit en opwek.
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