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ONDERWERP 
Projectplan Opstellen Strategie Gas- en Energiecrisis Heemstede Grootverbruikers 
2022 
 
SAMENVATTING 
Het college van B en W stemt in met het opstellen van de Gemeentelijke Strategie 
Gas- en Energiecrisis Grootverbruikers Heemstede en geeft uitvoering aan het 
projectplan. Met het opstellen van een gemeentelijke strategie sorteert het college 
voor op de maatschappelijke gevolgen van de hoge gasprijzen en de lagere 
gasleveringszekerheid. Hierdoor is de gemeente in staat bij een dergelijke crisis 
voortvarend te handelen en de maatschappelijke gevolgen te beperken.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

• Het Bescherm- en Herstelplan Gas (ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat van 11 september 2019); 
 

 
BESLUIT B&W 
 

1. In te stemmen met het opstellen van een Strategie Gas- en Energiecrisis 
Heemstede Grootverbruikers 2022 

2. In te stemmen met het projectplan ‘Strategie Gas- en Energiecrisis 
Heemstede Grootverbruikers 2022’ 

3. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-
stuk) 

 
AANLEIDING 
Rusland levert momenteel minder gas aan Europa dan afgesproken, hierdoor 
neemt het risico op een gastekort en een hoge gasprijs in Europa toe. Hoewel er op 
dit moment nog geen sprake is van een gastekort in Nederland kan dit op den duur 
wel ontstaan. Op 20 juni is het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) geactiveerd 
en heeft het kabinet besloten het eerste niveau van een gascrisis af te kondigen.  
 
MOTIVERING 
 
1.a Een gemeentelijke strategie op een mogelijke gas- en energiecrisis sorteert 
voor op de maatschappelijke gevolgen van de hoge gasprijzen en de lagere 
gasleveringszekerheid. 
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Een dreigende gas- en energiecrisis met hoge gasprijzen en een lage 
gasleveringszekerheid heeft grote maatschappelijke gevolgen. De economie groeit, 
de energierekening wordt hoger en de koopkracht neemt niet toe. Inwoners, 
organisaties en bedrijven merken dit, zij hebben minder te besteden en hebben 
moeite om hun activiteiten voor te zetten of hun bedrijf draaiende te houden.  
 
Sportverenigingen, instellingen en bedrijven hebben te maken met hoge gasprijzen. 
Zij reageren door hun productie en activiteiten terug te draaien. Ook 
grootgasverbruikers in Heemstede worden getroffen door de huidige situatie en bij 
langdurend aanhouden van deze situatie kunnen hun activiteiten onder druk 
komen te staan en is een faillissement niet uitgesloten. Mogelijk moeten 
sportverenigingen hun deuren sluiten of zorginstellingen hun zorg terug draaien, 
waardoor niet iedereen meer kan sporten of de juiste zorg krijgt. Bij faillissement is 
er kans op leegstand in de winkelstraat, met een kleiner winkel aanbod als gevolg. 
Op dit moment hebben dit soort geluiden de gemeente nog niet bereikt.   
 
Door de mogelijke gevolgen van een gas- en energiecrisis en de (preventieve) 
maatregelen in beeld te brengen en dit in een strategie vast te leggen, is de 
gemeente in staat bij een dergelijke crisis te handelen en de maatschappelijke 
gevolgen te beperken.   
 
1.b Inwoners worden geconfronteerd met een hoge energierekening, maar zij 
worden deels gecompenseerd door de Rijksoverheid. De focus van deze strategie 
ligt daarom op de grootverbruikers van gas.     
 
Het dreigende te kort zorgt voor een aanhoudende hoge gasprijs. Inwoners worden 
geconfronteerd met een hoge energierekening. Vooral zij die in energiearmoede 
leven hebben het zwaar en krijgen het de aankomende winter opnieuw niet 
makkelijk. Voorlopig worden zij deels gecompenseerd door de Rijksoverheid en 
alles wijst er op dat dit ook aankomende winter zo is. Zij krijgen korting op de 
energiebelasting er is een lagere BTW op energie en er is een éénmalige 
energietoeslag voor huishoudens rond het minimum inkomen.  
 
Daarnaast maakt Heemstede een apart plan voor de Specifieke Uitkering Energie 
Armoede om huishoudens in een kwetsbare positie te ondersteunen bij het nemen 
van maatregelen om de energierekening te verlagen. 
 
1.c De gemeentelijke organisatie is een grootverbruiker maar de uitdaging van een 
hoge gasrekening wordt opgevangen in de begroting en niet in de op te stellen 
strategie.  
 
Hoewel de gemeente geen gas afneemt van Gazprom en daarmee niet direct 
afhankelijk is van Russisch gas worden we wel geconfronteerd met een hogere 
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gasrekening. Plannen om dit te beperken zijn elders in de organisatie belegd en 
mogelijke kosten worden opgenomen in de P&C-cyclus.   
 
2. Het opgestelde projectplan beschrijft zorgt voor een zorgvuldige uitwerking van 
het opstellen van de Gemeentelijke Strategie Gas- en Energiecrisis Heemstede 
 
De verschillende fases borgen een zorgvuldig proces en tijdsplanning. Daarnaast 
geeft het een duidelijk startpunt, uitgangspunt en doel voor het opstellen van de 
gemeentelijke strategie.  
 
 
FINANCIËN 
Het opstellen van de Strategie Gas- en Energiecrisis Heemstede Grootverbruikers 
2022 leidt (nog) niet tot extra kosten. Indien blijkt dat er extra financiële middelen 
nodig voor het uitvoeren van de strategie dan wordt dit tijdens de besluitvorming 
in de raad voorgelegd.  
 
PLANNING/UITVOERING 
 

• Besluitvorming projectplan in het college  12 juli 2022 

• Uitvoeren projectplan en opstellen strategie   juli/augustus 2022 

• Besluitvorming strategie in het college   23 augustus 

• Besluitvorming strategie in de raad   16 september 
 
 
SAMENWERKING EN COMMUNICATIE 
Voor de totstandkoming van het projectplan is niet direct met inwoners gesproken. 
Om het projectplan uit te voeren en een strategie op te stellen is gaan we in gesprek 
met betrokkenen: ondernemers, verenigingen en overige organisaties uit 
Heemstede. Ook gaan we in gesprek met experts op het gebied van energie. 
Hiervoor wordt ook de adviesgroep duurzaamheid geraadpleegd.  
 
Indien de strategie wordt vastgesteld communiceren wij hierover met inwoners, 
ondernemers en organisaties via de gebruikelijke platformen.   
 
DUURZAAMHEID 
Het op stellen van een Gemeentelijke Strategie Gas- en Energiecrisis Heemstede 
draagt op zichzelf niet bij aan de duurzaamheidsdoelstelling uit de Nota Duurzaam 
Heemstede 2020-2024. De gekozen strategie kan zeker wel bijdragen aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Heemstede. Zo is het bijbehorende 
Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2022-2023 opgenomen dat de 
gemeente in elk jaar 1,5% energie wil besparen, meer duurzame energie wil 
opwekken en dat het in 2050 aardgasvrij wil zijn. Mogelijk zorgen de strategie en 
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de daarbij behorende maatregelen voor een versnelling en wordt er meer ingezet 
op deze ambities en doelstellingen.  
 
 
 
BIJLAGEN 
 

1. Projectplan Gemeentelijke Strategie Gas- en Energiecrisis 
Grootverbruikers Heemstede 


