
Duurzaamheidsnota

Algemeen:

- Vraag: kunt u aangeven op welke punten Heemstede een hogere ambitie heeft dan 
opgelegd door het rijk, en kunt u motiveren waarom deze keuze gemaakt is?

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de landelijke doelstellingen en de lokale verschillen worden 
inzichtelijk gemaakt in de definitieve nota Duurzaam Heemstede.

3.2

Ambitie: “De gemeente Heemstede streeft naar een klimaatneutraal Heemstede in 2040 en een 
aardgasloos Heemstede in 2050”

Vragen:

- Hoe kunnen we klimaatneutraal zijn als we nog op het aardgasnet zitten? 
Klimaatneutraal is een streven voor 2040 en aardgas wordt gefaseerd omgezet in een 
duurzamere vorm van energie tussen 2020 en 2050. Daarnaast kan in de komende 20 jaar 
door innovatieve ontwikkelingen klimaatneutraal mogelijk worden behaald. Een ambitieuze 
doelstelling is essentieel om voortvarend te blijven werken aan klimaatneutraliteit. 

- Heemstede bestaat voor een groot deel uit oude slecht geïsoleerde huizen, hoe gaat u de 
bewoners compenseren voor alle te maken kosten zoals isolatie, warmtepompen, 
zonnepanelen e.d.?
Het zijn geen kosten die inwoners maken maar men doet investeringen in de eigen woning 
die worden terugverdiend door een reductie in de gas- en elektriciteitskosten. Experts 
hebben inzichtelijk gemaakt dat de meeste investeringen in de woning zich in 3 tot 7 jaar 
terug verdienen. Daarnaast is er vanuit de Rijksoverheid een subsidie voor 
isolatiemaatregelen en warmtepompen waarmee de terugverdiend tijd verder wordt 
verkort. 

- Klimaatneutraal in 2040, lijkt nogal ambitieus, zeker gezien we geen plek hebben voor 
windmolens, en behoudens onze daken ook geen plek hebben voor zonnepanelen, hoe had 
u gedacht dit te gaan behalen? 
Klimaatneutraal door te starten bij het eigen vastgoed, de scholen en het stimuleren van 
ondernemers en inwoners om zonne-energie op daken op te wekken. Daarnaast is inkoop 
van volledig groene (Hollandse) elektriciteit voor bijvoorbeeld de openbare verlichting en de 
verkeersinstallaties ook klimaatneutraal (dit doen we al). Ook woningcorporaties dragen bij 
aan klimaatneutraliteit. En via de Wet Milieubeheer zijn ondernemers verplicht bij te dragen 
aan grootschalige besparingen. Het is ambitieus maar noodzakelijk om als Heemstede zo 
goed als mogelijk bij te dragen aan de (wereldwijde en landelijke) klimaatdoelen. 

Subdoel: Opwekken duurzame energie. Heemstede is onderdeel van de regio Noord-Holland Zuid 
en vult zo goed als mogelijk de opgave lokaal in.

Vraag: Dit lijkt me nogal wiedes, kunt u dit subdoel getalsmatig verklaren? Op dit moment is voor 
wat betreft de RES (welke behoort bij dit genoemde subdoel) alleen doorrekening gemaakt op 
regionaal niveau en niet op gemeentelijk niveau. Dit is niet relevant voor de RES 1.0 omdat in totaal 
in heel Nederland 35 TWh aan opwek van zon en wind op land gerealiseerd moet worden. 
Heemstede draagt zo optimaal mogelijk bij aan deze totale opgave net als alle gemeenten in 
Nederland.



3.3

“De bestaande woningvoorraad (sociaal en particulier) moet over het geheel genomen jaarlijks 
1,5% energiezuiniger worden”

Vraag: Acht u dit percentage haalbaar wanneer de gemeente zich beperkt tot het goede voorbeeld 
geven en het leveren van informatie? Zo nee wat heeft u achter de hand zodra de 1,5% niet 
gehaald wordt?

Dit is een landelijke afspraak vanuit het Energieakkoord waarbij de Rijksoverheid inmiddels onder 
andere de Regeling Reductie Energiegebruik heeft opengesteld. Het is geen solitaire opgave voor 
Heemstede maar voor heel Nederland waar door kleine en grote maatregelen en stimuleren van 
inwoners en ondernemers het energieverbruik jaarlijks moet gaan dalen. Inwoners kunnen door de 
overheid alleen worden gestimuleerd en daar heeft de Rijksoverheid diverse stimuleringsbudgetten 
voor achter de hand.

4.2

Subdoelen Afval:  2020: tot 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner

- Vraag: Hoe had u gedacht dit doel te gaan behalen? Het is immers al 2020. 
Binnenkort verwachten we dat de raad een definitief besluit gaat nemen over de optimale 
manier van inzamelen welke bijdraagt aan het behalen van de onderschreven VANG 
doelstellingen. Het doel is eerder onderschreven en daarmee nog steeds legitiem. Door 
uitstel van besluitvorming is het inderdaad onwaarschijnlijk dat het doel in 2020 nog behaald 
gaat worden. 


