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Geachte heer/mevrouw, 
 
Klimaatakkoord, energietransitie, van het gas af, duurzaam, groene energie. Er wordt veel 
gesproken over deze onderwerpen maar wat betekent dit nu eigenlijk voor u als ondernemer of 
eigenaar van vastgoed? Wat zijn de mogelijkheden om bijvoorbeeld van het gas af te gaan?  
Gaat dit veel kosten of zijn er ook kansen om te besparen en op een andere manier energie in te 
zetten of zelf op te wekken? Gemeente Haarlemmermeer wil u graag informeren  over 
energietransitie in de praktijk. 
 
Digitale sessie dinsdag 8 december 
Wij nodigen u uit deel te nemen aan een digitale sessie op dinsdag 8 december van 16.30 uur 
tot 18.00 uur. Hier informeren wij u  over de gemeentelijke aanpak en wat de kansen zijn in uw 
gebied. Wij nemen u mee in de alternatieven voor aardgas. Is het groengas, waterstof of is een 
eigen waterpomp een oplossing? Naast een uitleg van de gemeente spreekt ook een lokaal 
warmtebedrijf, Polderwarmte over de mogelijkheden van een collectief warmtenet in en om 
Zwanenburg. Als dit een serieus plan wordt, wil de gemeente kijken of dit kan worden 
gecombineerd met groot onderhoudswerkzaamheden.  
 
Polderwarmte 
In en om Zwanenburg en Halfweg zijn diverse bedrijven die warmte ‘over’ hebben, zoals 
datacenters, koelhuizen, productiebedrijven, een hybride biomassacentrale, een 
afvalwaterzuivering en diverse grote waterleidingen van PWN en Waternet. Het is technisch 
mogelijk om deze warmte te leveren aan bedrijven die juist warmte nodig hebben. Een aantal 
ondernemers is hierover met Polderwarmte in gesprek en de gemeente wil graag iedereen 
hierover informeren. Is dit technisch en financieel haalbaar en wat betekent dit voor de 
anderen bedrijven. Kunnen deze ook aansluiten en wat als u dit pas over een aantal jaren zou 
willen? 
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Aanmelden kan vanaf nu 
Bent u erbij? Meld u aan door het sturen van email naar: energie@haarlemmermeer.nl onder 
vermelding van informatiebijeenkomst 8 december. De sessie vindt digitaal plaats en u ontvangt 
een paar dagen voor aanvang een bevestiging met een link naar de digitale bijeenkomst. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het Energieteam van de gemeente Haarlemmermeer, 
 
 
Rolf Steenwinkel 


