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Hierbij de stand van zaken energietransitie voor de maand november waarbij is toegezegd 

tijdens de commissie middelen dat we een aantal vragen beantwoorden.  

1. Wanneer is de subsidie voor de pelletkachels gestopt 

2. Komt er een nieuwe regeling reductie energiegebruik 

3. Maak de subsidieregelingen voor inwoners inzichtelijk  

Antwoord op de vragen gesteld tijdens de commissie middelen van 16 november 

1. Wanneer is de subsidie op de pelletkachels stopgezet? 

In de Stand van Zaken Energietransitie november staat een overzicht over de in 

Heemstede verstrekte subsidies vanuit de ISDE regeling voor de warmtepomp, 

pelletkachel, biomassaketel en/of zonneboiler. Deze regeling is gestart op 1 

januari2016 en loopt nog tot 2030.  In dit overzicht (in november) zijn alle 

verstrekte subsidies tot september 2021 opgenomen. Waarbij de aantallen voor 

subsidies voor pelletkachels en biomassa ketels aanzienlijk lager zijn dan voor de 

warmtepompen en de zonneboiler. De reden hiervoor is dat vanaf 1 januari 2020 

de subsidie voor pelletkachels en biomassaketels is stopgezet. Uit evaluatie bleek 

dat de negatieve effecten van de uitstoot van koolmonoxide, fijnstof en stikstof 

groter zijn dan het positieve effect op CO2-reductie.  

2. Komt er een nieuwe regeling reductie energiegebruik? 

De eerste Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) liep van 1 januari 2020 tot en 

met 31 maart 2021. Deze is opgevolgd door de Regeling Reductie Energiegebruik 

Woningen (RREW) die dit jaar is ingegaan en loopt tot en met 31 juli 2022. Vanaf 

januari 2022 is toegezegd dat er 514 miljoen beschikbaar is gesteld voor een 

Nationaal Isolatieprogramma. Dit is onder andere het antwoord op de Motie van 

het lid Segers Nationaal Isolatieprogramma waarin 12 voorstellen zijn opgenomen 

om woningen sneller, slimmer en socialer te isoleren. In de bijlage de laatste brief 

van 12 november van demissionair minister Ollongren aan de Tweede Kamer 

hierover. In hoofdlijnen bevat dit Nationaal Isolatieprogramma het volgende: 

• Continuering van de subsidies ISDE en SEEH voor huiseigenaren en VvE’s 

voor isolatiemaatregelen aan de eigen woning. Deze wordt verhoogd van 

20% naar 30% per 1 januari 2022. 

• Aanvullend op deze subsidies een Nationaal Warmtefonds: Het fonds biedt 

financiering voor verduurzaming met lange looptijden, lage rentes voor een 

zeer brede doelgroep van woningeigenaren en VvE’s. 

• Daarnaast maakt de Energiebespaarhypotheek, ontwikkeld door het 

Nationaal Warmtefonds, het vanaf 2021 ook voor mensen zonder 

leenruimte mogelijk om verduurzamingsmaatregelen te financieren. 

Vooralsnog onder de voorwaarde dat deze uitgevoerd worden in het kader 

van gemeentelijke wijkaanpakken of in gemengd bezit van een 

woningcorporatie. Dit is vanuit het oogpunt van de zorgplicht voor degenen 
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met weinig of geen leenruimte hebben. Medio 2022 wordt bezien of deze 

doelgroep verder verruimd kan worden. 

• Er wordt nog nader onderzocht hoe kwetsbare huishoudens, in het 

bijzonder de huishoudens met een relatief laag inkomen en een hoge 

energierekening, aanvullend ondersteund kunnen worden bij het nemen 

van grotere isolatiemaatregelen zoals vloer-, gevel- en dakisolatie. Daarbij 

valt te denken aan ondersteuning via gemeentelijke energieloketten, 

aansluiting bij lokale bewonersinitiatieven, bundeling van 

subsidieaanvragen in het kader van een contingentenaanpak en aan betere 

koppeling van lokale subsidies (of vouchers) aan de landelijke 

subsidieregelingen. Specifiek hiervoor is 150 miljoen euro ter beschikking 

gesteld maar de inhoud is op dit moment nog niet bekend.  

In de bijlage bij de brief aan de Tweede Kamer is een beoogde aanpak beschreven met in 

hoofdlijnen de volgende punten: 

1. Een basissubsidie voor verduurzaming van koopwoningen  

2. Een basissubsidie voor verduurzaming van huurwoningen 

3. Middelen voor gemeenten voor een lokale aanpak  

4. Middelen voor de ontwikkeling van een aanbod voor gelijksoortige woningtypen  

kleinschalige initiatieven  

5. Natuurinclusief, duurzaam en circulair isoleren  

6. Ondersteuning via communicatie en voorlichting 

Op dit moment is hier verder niet meer over bekend dan deze brief. Zoals ook in de bijlage 

van de brief is beschreven sluit de regeling, als het gaat om lokale aanpak, aan bij de 

huidige aanpak van de RRE en de RREW. In Heemstede worden daarom ook de succesvolle 

zaken gecontinueerd. Hieronder volgt een overzicht met de regelingen die op dit moment 

in Heemstede worden uitgevoerd. 

 
3. Maak de subsidieregelingen inzichtelijk voor inwoners 

De gemeente heeft alle beschikbare subsidies op de website opgenomen van het online 

energieloket van de gemeente, het Duurzaam Bouwloket. Deze site is te vinden via de 

gemeentelijke websites Heemstede en Heemstede Duurzaam. Voor de volledigheid hierbij 

de link https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck 

Daarnaast zijn er diverse regelingen waar inwoners en ondernemers in het afgelopen jaar 

gebruik van hebben gemaakt en zijn er ook regelingen die nog in het komende jaar 

beschikbaar zijn voor ondernemers en inwoners. Hieronder een beknopte toelichting. 

 

https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck
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Regeling Budget  Projecten 

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) 

1 januari 2020 – 31 maart 2021  

(subsidie gevraagd en gehonoreerd 

door rijksoverheid ter waarde van 90,- 

per koopwoning) 

 144.000 Regelingen voor 1818 huiseigenaren 

uitgevoerd in de vorm van infrarood 

opnames, bespaarbon, 

energieadvies door coöperatie 

HeemSteeds Duurzamer en 

duurzaamheidskrant. 

Regeling Reductie Energiegebruik 

Woningen (RREW) 

1 maart 2021 – 31 juli 2022 

(subsidie gevraagd en gehonoreerd 

door rijksoverheid voor 90,- per 

huishouden en tenminste 50% voor 

huurders. 

300.000 Regeling voor tenminste 1500 

huurwoningen en 1500 

koopwoningen. Deze wordt ingezet 

voor bespaarboxen, 

energieadviezen, vouchers en 

dergelijke t.w.v. 90,- per 

huishouden. We stemmen goed af 

plannen van woningcorporaties en 

vanuit sociaal domein. 

Ondersteuning Toekomstbestendige 

Werklocaties (OTW) 

(subsidie gevraagd in de vorm van 

cofinanciering bij Provincie Noord-

Holland en gehonoreerd)  

17.000 Energiescans ter waarde van 335,- 

voor 40 ondernemers in 

Heemstede. Budget is in de loop van 

2021 verhoogd met 10.000,- voor 

nog 20 extra energiescans. Tot nu 

toe zijn 50 energiescans uitgevoerd 

in Heemstede. Ondernemers krijgen 

daarna nog één jaar ondersteuning 

om duurzaamheidsmaatregelen uit 

te voeren. 

Regionaal Energiebespaarprogramma 

(REP) 1 januari 2019 tot en met 31 

december 2022 

180.000 Vanaf 1 januari 2019 zijn activiteiten 

georganiseerd om inwoners van 

Heemstede te stimuleren om hun 

woning te verduurzamen. Het gaat 

om infrarood foto’s van woningen, 

energieadviezen, inzet mobiele 

showroom Duurzaam Bouwloket, 

collectieve isolatie-acties, 

collectieve acties voor zonne-

energie, inloopspreekuren en 

dergelijke.  
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Energiebespaarakkoord Provincie 

Noord-Holland. 

(1 januari 2022 – 31 december 2025) 

Subsidie wordt samen met 

Omgevingsdienst IJmond aangevraagd) 

Nog niet 

bekend 

Uitvoeren diverse maatregelen zoals 

stimuleren kantoren > 100m2 met 

verplichting naar energielabel C. 

Stimuleren en handhaven 

energiebesparende maatregelen 

zoals opgenomen Activiteitenbesluit 

Milieuwet bij bedrijven Heemstede. 

Nationaal Isolatieprogramma 2022-

2024 

Nog niet 

bekend 

Zie voor de uitgebreide toelichting 

hierboven bij punt 2. 

 

Over alle activiteiten en mogelijkheden worden inwoners en ondernemers via diverse 

communicatiekanalen geïnformeerd. Dit kan zijn via de lokale kranten, een brief, in de HIK, 

op de websites van de gemeente (Heemstede en Heemstede Duurzaam) en de sociale 

media kanalen. En op deze manier blijven we dit ook doen in de komende jaren.  

Daarnaast werken we nauw samen met bijvoorbeeld de woningcorporaties, de coöperatie 

Heemsteeds Duurzamer, Zon op Heemstede, en ondernemersverenigingen Heemstede en 

regiogemeenten. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

➢ De energiecoaches van onder andere HeemSteeds Duurzamer die adviezen geven 

aan inwoners en ondernemers halen veel waardevolle input op die we inzetten 

voor nieuwe concrete acties gericht op een behoefte in een bepaalde wijk of voor 

een bepaalde doelgroep. 

➢ Gesprekken met woningcorporaties om het uitvoeren van de diverse regelingen 

voor huurders aan te laten sluiten op de verduurzamingsplannen van de 

woningcorporaties in Heemstede.  

➢ Wekelijks overleg met de gemeenten Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort om 

samen nieuwe activiteiten uit te zetten en van elkaars aanpakken te leren. 

➢ Samen met collega’s van bijvoorbeeld het sociaal domein acties combineren. Zoals 

afgelopen week de actie van de kledingcadeaukaart voor gezinnen met kinderen en 

een laag inkomen in Heemstede en Bloemendaal. Men kreeg naast deze kaart ook 

een energiebespaarbox ter waarde van € 70,- en een energieadvies ter waarde van 

€ 30,-.  Combinatie acties blijven we in het komende jaar uitvoeren. 

➢ De coöperatie HeemSteeds Duurzamer gaat vanaf januari 2022 in de vorm van pop-

up locaties in Heemstede ook vaste spreekuren organiseren. Ook hier maken we 

dan graag gebruik van combinaties zoals de GFT afvalcampagne, in gesprek gaan 

over de transitievisie warmte, advies over mogelijkheden van elektrisch laden van 

auto’s enzovoort.  
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We zijn bij de uitvoer van alle regelingen heel erg blij met alle inzet van vele vrijwilligers in 

Heemstede. Dit zijn een deel van de energiecoaches van HeemSteeds Duurzamer en van 

Stichting !WOON bijvoorbeeld.  

Vooralsnog is het onduidelijk hoeveel klimaatgelden er in de december circulaire zijn 

opgenomen. De activiteiten voor klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen worden voor 

zover mogelijk binnen de huidige capaciteit uitgevoerd. 

 

 

 

Bijlage:  Kamerbrief Hoofdlijnen nationaal isolatieprogramma 


