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Voor u staat een bezorgde burger. Al meer dan veertig jaar vakmatig bezig in de duurzame 

ontwikkeling en al die tijd getuige van achteruitgang van alles wat met leven en leefbaarheid 

te maken heeft op onze aarde. In de tussentijd is de ecologische voetafdruk van de 

Nederlander verdubbeld naar ruim 3 aardes; die van de rijke Bloemendaler is nog hoger. 

 

Uw college kiest er voor om voor het grootste deel van Bloemendaal te laten wachten op 

duurzaam gas. En dat terwijl buurgemeente Haarlem de klimaatnoodtoestand heeft 

uitgeroepen! Het lijkt de weg van de minste weerstand. Isoleren en het inzetten van de 

hybride warmtepomp wordt gezien als tussenstap. Dat lijkt mij riskant want het is maar de 

vraag wanneer en tegen welke prijs duurzaam gas beschikbaar komt. In de gemeenten waar 

ik aan warmtevisies heb gewerkt hebben we wijken waar gekozen wordt voor isoleren in 

combinatie met warmtepompen steevast na 2040 gezet. Het kan toch niet zo zijn dat het 

rijke Bloemendaal als laatste van het aardgas af gaat.  

 

De gemeente kiest er voor tot 2030 geen wijken volledig aardgasvrij te maken. Dat lijkt 

alweer de weg van de minste weerstand. In plaats daarvan suggereert ze in de transitievisie 

om een vijfde van het aardgasverbruik terug te brengen. Dat zou dan synchroon lopen met 

de landelijke doelstelling om in dat jaar een vijfde van de woningen uit de bestaande 

voorraad van het aardgas af te hebben. Een mooie rekentruc maar het gaat toch echt om 

afkoppelen van het aardgas. Daar moet snel mee begonnen worden. Wijs drie 

verkenningswijken aan om de mogelijkheden voor afkoppelen van het aardgas voor 2030 

nader te onderzoeken. 

 

De nota ademt de sfeer dat de warmtetransitie toch vooral haalbaar en betaalbaar moet 

zijn. Dat zet niet echt aan tot extra actie. Als bezorgde burger heb ik graag te maken met een 

gemeente die prikkelt, stimuleert en verbindt. En dat gaat veel verder dan transitiepaden die 

de burger voorzien van factsheets en communicatiecampagnes. De gemeente moet het 

goede voorbeeld geven door al in 2030 energieneutraal te zijn.  

 

Hoe nu verder; als bezorgde burger vraag ik u veel hoger in te zetten en uw 

verbeeldingskracht te laten werken. Het ambitiescenario van 23 procent energiebesparing in 

uw nota moet uitgangspunt zijn. Dit vanuit het besef dat de ecologische voetafdruk in 

Bloemendaal beslist boven het landelijk niveau ligt en dat de sterkste schouders de zwaarste 

lasten dragen. Daarvoor is het nodig dat de gemeente actief de boer op gaat om woningen 

en vooral villa’s van het aardgas te krijgen. Een mooie prikkel daarbij is om huiseigenaren 

een korting te geven op de WOZ bij een energielabel van A, B of C.  Tot slot, de 

energietransitie in onze gemeente is gebaat bij een sterke professionele regionale 

projectorganisatie die gemotiveerde burgers tot actie weet aan te zetten.  

 

Samengevat: 

- Verhoog uw ambitieniveau voor de warmtetransitie 

- Kies drie verkenningsbuurten om mogelijkheden van afkoppelen van aardgas voor 

2030 nader te onderzoeken 

- Installeer een professionale regionale projectorganisatie in samenwerking met 

naburige gemeenten. 


