
Antwoorden tweede ronde vragen Huizenaanpak door VVD 
In de commissie Middelen van 10 december is toegezegd dat deze schriftelijk worden beantwoord 

INLEIDING 

Als eerste een link naar de regeling Innovatieve Aanpakken waar de Stichting Huizenaanpak onder 
valt. https://vng.nl/nieuws/innovatieve-aanpakken-bestaande-woningen-energieneutraal en 
www.innovatieve-aanpakken.nl 

En een korte toelichting op deze innovatieve aanpakken. De vragen en bijbehorende antwoorden zijn 
te lezen op de volgende pagina.  

Innovatieve Aanpakken is een landelijke regeling beschikbaar gesteld tussen 2016 en 2019 vanuit 
BZK. Gemeente Heemstede heeft geen budget beschikbaar gesteld voor deze Innovatieve 
Aanpakken. De aanvraag is destijds in 2016 ingediend namens de regio. Heemstede heeft gebruik 
kunnen maken van de Huizenaanpak door de volgende acties van de Huizenaanpak in Heemstede in 
te zetten:  

 VVE aanpak Heemstede (juni 2019) 

 de zonnepanelen actie in Heemstede (mei 2018) 

 via het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP). In het RAP is een traject opgenomen om 
energiecoaches in de regio op te leiden waaronder ook in Heemstede (is in 2019 gebeurd). 
En in 2020 wordt uit dit traject de energie-bespaar-gesprekken voor huurders in Heemstede 
gefinancierd.  

Dit zijn voor Heemstede interessante projecten die hebben bijgedragen of nog gaan bijdragen aan 
het verduurzamen van de woningen in onze gemeente.   

Hieronder een korte omschrijving wat het programma Innovatieve Aanpakken inhoudt: 
Innovatieve Aanpakken is een koplopersprogramma dat moet zorgen voor een extra impuls aan de 
verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Het programma is eind 2016 van start gegaan en 
momenteel worden door het hele land 28 Innovatieve Aanpakken ondersteund. 
In deze projecten verduurzamen gemeenten samen met lokale partners op vernieuwende wijze 
particuliere koopwoningen, om zo de transitie naar een energieneutrale woningvoorraad te 
versnellen. Het programma is een extra impuls bovenop de landsdekkende regionale structuren 
rondom energieloketten en allianties die woningeigenaren stimuleren en helpen bij het nemen van 
energiebesparende maatregelen. De VNG coördineert in samenwerking met Bouwend Nederland het 
programma, in opdracht van het Ministerie van BZK. 
Succesvolle aanpakken dienen hierbij straks als praktijkvoorbeelden om op te schalen en zo de omslag 
naar energieneutraal wonen te versnellen. Gemeenten vervullen hierbij een cruciale rol, omdat zij bij 
uitstek in de positie zijn om op lokaal niveau vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zij kennen de 
lokale markt en hun inwoners, en fungeren zo als verbindingsofficieren van de energietransitie. De 
geleerde lessen worden gedeeld met andere overheidprogramma's als het Kennis en Leerprogramma 
Aardgasvrije Wijken en de Regionale Energiestrategiën (RES). 

Sinds vrijdag 20 december heeft de VNG de eindrapporten beschikbaar gesteld over deze landelijke 
innovatieve aanpakken. Deze zijn gepubliceerd op de website van de VNG via de volgende link: 

https://vng.nl/artikelen/programma-innovatieve-aanpakken-vier-jaar-ervaring-met-het-
verduurzamen-van-de-particuliere-woonvoorraad 
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http://www.innovatieve-aanpakken.nl/
https://vng.nl/artikelen/programma-innovatieve-aanpakken-vier-jaar-ervaring-met-het-verduurzamen-van-de-particuliere-woonvoorraad
https://vng.nl/artikelen/programma-innovatieve-aanpakken-vier-jaar-ervaring-met-het-verduurzamen-van-de-particuliere-woonvoorraad


ANTWOORDEN OP DE VERDIEPENDE VRAGEN STICHTING HUIZENAANPAK  
Financiën 
- Hoeveel geld is waaraan besteed? 
Als het gaat om Heemstede is in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 (verseon 713706 en 
713743) budget gereserveerd voor Stichting Huizenaanpak voor 2019 voor de volgende projecten: 

 de VVE Aanpak waarbij Stichting Huizenaanpak zelf 1/3 heeft geïnvesteerd in dit project 
(budget voor Heemstede € 2.900,-). En dit wordt gecontinueerd in 2020. 

 een jaar lang gebruik maken van showroom, telefonisch consult, adviesgesprekken en 
dergelijke in nauwe samenwerking met HeemSteeds Duurzamer die een samenwerking is 
aangegaan met Stichting Huizenaanpak. Zij kunnen door het aangaan van dit 
abonnement  van deze diensten actief gebruik maken. De verantwoordelijkheid om deze 
samenwerking succesvol uit te voeren lag bij HeemSteeds Duurzamer en Stichting 
Huizenaanpak. Voor dit abonnement is in 2019 € 5.900,- gereserveerd voor Heemstede en 
besteed. 

In totaal is voor het Regionaal Energiebespaarprogramma (REP) vanuit de Provincie Noord-Holland  
€ 30.000,- beschikbaar gesteld voor Heemstede in de vorm van 50% cofinanciering. Het budget van in 
totaal  € 60.000,- voor 2019 is voor diverse projecten ingezet. Deze zijn beschreven in het 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 (verseon 713743) welke op 13 maart 2019 aan de 
Commissie Middelen is voorgelegd.  
 
- Hoeveel geld is op dit moment (nog) over? 
Op dit moment wordt gewerkt aan het financieel verslag over 2019 en deze wordt opgesteld in het 
eerste kwartaal van 2020 als het gaat om het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019. Hierin 
wordt dan ook de verantwoording opgenomen van de 30.000,- voor het Regionaal 
Energiebespaarprogramma (REP). Onder andere de projecten online Duurzaam Bouwloket, 
verduurzamen jaren 30 woningen, infrarood opnames woningen, technische spreekuren 
verduurzamen woningen, woongesprekken in buurten en dergelijke zijn uitgevoerd in 2019. 
De Stichting Huizenaanpak legt zelf verantwoording af aan BZK. 
 
-Wanneer is de verantwoording van de subsidiegelden (VNG/BZK) inzichtelijk? 
De VNG heeft aangegeven dat in mei 2020 de definitieve financiële verantwoording bekend is van 
alle innovatieve aanpakken vanuit heel Nederland.  
 
Communicatie  
De vragen op onderstaande antwoorden zijn grotendeels verwerkt in de eindrapportage van de VNG 
die sinds vrijdag 20 december op de website van de VNG te vinden is. 
https://vng.nl/artikelen/programma-innovatieve-aanpakken-vier-jaar-ervaring-met-het-
verduurzamen-van-de-particuliere-woonvoorraad 
- Wat was aanvankelijk de formele opdracht van de stichting?  
- Waarom zijn de onderzoeksresultaten niet inzichtelijk?  
- Graag de governance structuur helder uiteenzetten. Het eerder gegeven antwoord is absoluut 
niet helder. Deze governance en toetsing van de innovatieve aanpakken valt onder de 
verantwoording van het ministerie van BZK. 

 
Uitwerking plannen 
De antwoorden op onderstaande vragen kunnen door de subsidieverstrekker worden beantwoord. 
 
Na het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst die HeemSteeds Duurzamer is aangegaan voor 
één jaar met Stichting Huizenaanpak is gezamenlijk besproken (HSD, SHA en Gemeente) wat in het 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 wordt opgenomen.  
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Voor 2020 wordt opnieuw voorgelegd welke ‘acties’  worden opgenomen in dit 
Uitvoeringsprogramma voor deze REP. Dit in samenwerking met HeemSteeds Duurzamer, Duurzaam 
Bouwloket en dergelijke.  
 
- Wat betekent het dat ronde 1 ‘EADO’ niet is doorgegaan naar fase 3?  
Dat het door de toetsingscommissie van ministerie van BZK niet als succesvol is gewaardeerd en 
daarmee dus niet verder is gegaan naar de volgende fase. 
- Wat zijn de financiële gevolgen daarvan?  
Er zijn geen financiële gevolgen voor de gemeente Heemstede.  
- Wat houdt een ‘positieve beoordeling’ van Ronde 2 en Ronde 3 in?  
Hierover is meer te vinden per type aanpak in de rapportage over het programma innovatieve 
aanpakken zoals eerder hierboven genoemd 
-Op basis van welke factoren in de verantwoording van de subsidiegelden (VNG/BZK) heeft de 
gemeente besloten verder gaan met St. Huizenaanpak? 
De gemeente heeft in overleg met onder andere HeemSteeds Duurzamer besloten om gebruik te 
maken van het zogenaamde abonnement voor de showroom en telefonische bereikbaarheid. Deze 
was in 2019 van toegevoegde waarde voor HeemSteeds Duurzamer.  
 
En in 2019 is een succesvolle aanpak uit het programma voor de VvE’s ook in Heemstede gestart. 
Deze wordt gecontinueerd in 2020 omdat de eigenaren van VvE’s in Heemstede deze aanpak positief 
beoordelen.  
 
 

  

 


