
D66 Rocourt technische vragen Concept nota Duurzaamheid:

- Regionaal Energie Bespaarprogramma: Wat is dit? Subsidie voor bewoners?

Dit is het programma welke in 2019 reeds is ingegaan (Uitvoeringprogramma 2019 Nota 
Duurzaamheid Heemstede) en waar inwoners worden gestimuleerd om maatregelen te 
nemen om hun woning te verduurzamen. In 2019: Duurzaam Bouwloket, zonnepanelen actie, 
VvE aanpak, Aanpak jaren 30 woningen, infrarood foto’s woningen, klimaatgesprekken en 
technische adviezen in gemeentehuis door Duurzaam Bouwloket. Dit wordt voortgezet in 
2020 (zie ook: https://admin.sduconnect.nl/linked_links/1528201117regionaal 
energiebesparingsprogramma_woningen_NH_2018 toelichting_def.pdf)

- Rijk stelt 150K beschikbaar voor energiebesparing voor woningen. Wat is dit? Is dit een 
subsidieregeling voor bewoners om stimuleringsregeling voor de gemeente?

Dit is de Regeling Reductie Energiegebruik RRE zie ook de regeling via de volgende link:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rre
Deze is eind december 2019 toegekend door RVO. En op dit moment wordt gewerkt aan het 
voorstel om in de regio Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort 12000 woningen in 
2020 kleine maatregelen te laten nemen. Te denken aan radiatorfolie, waterzijdig inregelen 
van de cv, tochtstrippen, infraroodopname van de woning en dergelijke. Iedere gemeente 
kiest de maatregelen die bij de gemeente/inwoners passen. 

- Hoe staat het me de moties 'Duurzaamheid 2.0'en 'Maak bewoners wegwijs in 
duurzaamheid'?

Op 30 december 2019 is de website Wij Maken Heemstede gelanceerd. Hierin worden alle 
initiatieven, mogelijkheden en activiteiten gedeeld rondom duurzaam leven en duurzaam 
ondernemen. Daarnaast is op de gemeentelijke website het project Energietransitie 
aangemaakt om alle kennis rondom de RES en de TVW te delen. 

- Ambitie 3.2: Alle scholen energieneutraal voor 2030: is dat in lijn met IHP?

In de (door Heemstede ondertekende) Parijsverklaring is opgenomen dat het gemeentelijk 
vastgoed klimaatneutraal is in 2030 en de scholen vallen hier onder. Dit is de ambitie op 
wereldwijd en landelijk niveau. In het vastgestelde IHP is met gegronde redenen een termijn 
van 20 jaar opgenomen. Voor het overig gemeentelijk vastgoed staat nog steeds de ambitie 
van klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed. 

- 4.3: De gemeente zet in op het optimaliseren van de inzameling van afval. Hoe?

De pilot in Merlehove heeft resultaten laten zien en ook expertavond heeft bijgedragen aan 
informatie om een besluit te kunnen nemen. De raad maakt de keuze voor een optimaal 
systeem voor inzameling van afval welke aansluit bij de onderschreven VANG doelstellingen. 
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 - 7.2 Duurzame mobiliteit: Welke mogelijkheden heeft de gemeente om bijv bij 
aanbesteding OV te streven naar electr. voertuigen? Idem voor aanvoer van goederen bij 
winkels op de Binnenweg?

Heemstede heeft de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek vanuit de MRA omarmd. Hiermee 
worden kansen en uitdagingen in beeld gebracht van bijvoorbeeld een hub voor de distributie 
van goederen binnen de gemeenten. 
Voor duurzaam aanbesteden van OV is de Vervoerregio voor de MRA eindverantwoordelijke. 
Voor de overige gemeente in Noord Holland is dat de Provincie Noord Holland. Heemstede zit 
is vertegenwoordigd en/of aanwezig bij regionale overleggen. Provincie Noord Holland en de 
MRA hebben op dit gebied hoge ambities welke waar mogelijk door Heemstede worden 
omarmd.


