
Tijdlijn verduurzaming onroerend goed 
25 juni 2020 

Wat Wie resultaat Wanneer 

Actualisatie MJOP voor de periode 
2020-2029                                 

Raad vastgesteld April 2019 

Plan van aanpak verduurzaming 
gemeentelijk vastgoed                                              
Plan van aanpak vastgesteld om te 
komen tot energieneutraal strategisch 
gemeentelijk vastgoed in 2030 

Raad vastgesteld Juni 2019 
 

Toekomst Heemsteedse onroerend 
goedportefeuille 

- Afwegingskader gegeven 
voor afweging 
noodzakelijk/niet 
noodzakelijk; 

- Het onroerend goed (dat valt 
in de twee categorieën: 
‘wettelijk’ en ‘eigen gebruik’) 
uit te werken en door te 
lichten op 
duurzaamheidsmaatregelen 
ter voorbereiding van 
besluitvorming. 

Commissie Zienswijze: 
Toezegging: Het college zegt toe te komen met een uitgebreide 
notitie met daarin:  

 
 

 
 
Daarnaast zegt het college toe de raad te informeren als inwoners 
worden geïnformeerd over dit dossier.  
Conclusie voorzitter: De commissie is overwegend positief over 
de beslisboom en de gekozen systematiek. Over de invulling 
en de uitkomsten zijn nog twijfels. De commissie heeft 
aangegeven meer inzicht te willen in de financiën, zowel van 
het onderhoud als van de verduurzaming van alle panden. 
Tevens dringt de commissie erop aan om over de uiteindelijke 
lijst mee te kunnen beslissen in plaats van alleen maar 
geïnformeerd te worden.  

Januari 2020 

Invoeren dasboard 8 panden 
Panden voor eigen gebruik of wettelijk 
noodzakelijk 

Ambtelijk/Aestate  Januari-juni 
2020 



 Verduurzaming onroerend 
goedportefeuille (eerste 8 
gebouwen) 

Kennisname van de rapportage van 

Aestate “Verduurzaming onroerend  

goed portefeuille Heemstede” eerste 8 

panden 

Commissie Zienswijze: 

 
 Toezegging: Het college zegt toe in twee weken een tijdlijn 
naar de commissie te sturen.  
Toezegging: Het college zegt toe voor september te komen met 
de notitie (AP 20-01) zodat de commissie daarover kan 
discussiëren in september.  
Conclusie voorzitter: Voor de commissie is deze 
adviesrapportage een eerste stap. Er zijn twijfels geuit over 
de keuzes en de financiering die er aan vast zit. De 
commissie verwacht een bredere discussie in september te 
voeren o.a. over het tafelzilver en over wat strategisch is en 
wat niet. De commissie wil de stap van financiering knippen 
in: wat wel, dat betrekken in de begroting en tempo maken 
en wat niet of twijfel daar over nadenken en discussiëren.  

 
 

Juni 2020 

Contact en informeren 
gebruikers/huurders  
Uitleg over de te volgen methodiek, 
inventariseren behoeftes en kansen 

Ambtelijk  Juni-augustus 
2020 

Notitie bepaling (verder) onderzoek 
panden                                                                                  
Voorstel kwalificatie panden waarbij 
een onderscheid wordt gemaakt 
tussen: 

- Panden die noodzakelijk zijn 
voor de verwezenlijking van 
een beleidsdoel; en 

- resterende panden 
 
Verwerking eerdere zienswijzen en 
bepaling vervolgproces. 

 

Commissie 
 

Zienswijze: 

 
  
 

  

September 2020 

Invoeren dashboard panden 
waarvan is vastgesteld dat deze in 
eigendom blijven 

 

Ambtelijk/Aestate   


