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Bijgaand de stand van zaken energietransitie per 4 maart 2021.  

U kunt via de link https://energieregionhz.nl/energietransitie-in-beeld de ‘webinars’ over 

de Regionale Structuur Warmte (RSW) en RES en omgevingsinstrumenten van 

respectievelijk 17 en 18 februari terugkijken. In de sessie over de RSW ook de presentaties 

over Aquathermie door Waternet, Geothermie door de Provincie Noord Holland en 

Netimpact door Liander.  

Verder in deze stand van zaken de volgende onderwerpen:   

1. Presentatie en opbrengst meedenkgroep Transitievisie Warmte 8 februari 2021 

2. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) subsidie toegekend aan 

Heemstede.  

3. Regionale Energiestrategie na 1 juli 2021 op regionaal niveau voortzetten: brief van 

minister Economische Zaken en Klimaat (EZK)  

4. Regionale Energiestrategie (RES) wat zijn gebiedspaspoorten en de RES viewer? 

5. Extra onderzoek Aardwarmte Provincie Noord-Holland.  

 

1. Presentatie en opbrengst meedenkgroep Transitievisie Warmte 8 februari 

2021 

Op 8 februari 2021 was de eerste keer dat de meedenkers voor het opstellen van de 

Transitievisie Warmte online bij elkaar kwamen. Van de 32 aanmeldingen hebben 

uiteindelijk 22 deelnemers ingelogd. We realiseren ons dat 22 deelnemers een heel klein 

percentage is van de Heemsteedse bevolking, maar de opzet van deze meedenkgroep is 

heel waardevol om een eerste indruk te krijgen van wat er leeft onder inwoners. In de 

bijlage vindt u de presentatie en het verslag (bijlage 1) van deze avond, verzorgd door 

Bureau Over Morgen.  

We vroegen de meedenkers onder andere naar wat zij het belangrijkst vinden aan een 

aardgasvrije oplossing van hun woning. Een klimaatvriendelijke oplossing en een 

comfortabele temperatuur kregen de meeste stemmen, gevolgd door betaalbaarheid en 

keuzevrijheid. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de bijlage. De input van 

de meedenkers wordt vertaald naar uitgangspunten die worden ingenomen in de 

Transitievisie Warmte.  

Op 20 mei vindt de tweede bijeenkomst met de meedenkers plaats. Van de 22 deelnemers 

uit de meedenkgroep nemen er vier plaats in de professionele werkgroep om hier een 

bijdrage te leveren vanuit het perspectief van een Heemsteedse inwoner. Daarnaast 

worden inwoners op 14 april (in de avond) breed geïnformeerd tijdens een online 

bijeenkomst. De campagne voor deze bijeenkomst wordt momenteel voorbereid.  

https://energieregionhz.nl/energietransitie-in-beeld
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Het opstellen van deze Transitievisie Warmte is een eerste stap in een langdurig en 

meerjarig proces naar aardgasvrijer wonen. Deze meedenkgroep is een eerste moment 

waarop we met inwoners in gesprek gaan over dit complexe onderwerp. Na vaststelling van 

de visie eind 2021 starten we met een stapsgewijze uitvoering van de visie worden 

inwoners opnieuw betrokken (bijvoorbeeld een wijkuitvoeringsplan). Uitvoeringsstappen 

vragen om een andere participatie en communicatiestrategie richting inwoners. Hier wordt 

ook aandacht aan besteed in de Transitievisie Warmte.  

2. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) subsidie is toegekend. 

De RREW is de opvolger van de eerder uitgevoerde maatregelen vanuit de RRE subsidie. De 

gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort voeren gezamenlijk het 

project voor de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) uit. Met deze RRE zetten 

gemeenten projecten op om particuliere huiseigenaren te stimuleren tot kleine 

energiebesparende maatregelen in huis.  

Met deze opvolgende regeling de RREW, stimuleren we inwoners eveneens bij het nemen 

van energiebesparende maatregelen in huis, maar nu zal minimaal 50% van de activiteiten 

zich richten op huurders. Voor Heemstede is het bedrag van € 300.000 toegekend die in de 

periode 1 april 2021 tot en met 31 juli 2022 besteed mag worden.  

In totaal kunnen 3000 woningen in Heemstede hier aanspraak op maken waarbij de 

verdeling is 2160 huurwoningen en 840 koopwoningen.  Voor wat betreft de RRE regeling 

hebben tot nu toe 1490 woningeigenaren kleine maatregelen uitgevoerd. Deze regeling 

loopt nog door tot 31 december 2021. 

Bij de uitvoer van de RREW maken we gebruik van acties die succesvol zijn geweest in het 

afgelopen jaar als het gaat om de koopwoningen. Voor wat betreft de huurwoningen gaan 

we nauw samenwerken met de woningcorporaties om zoveel mogelijk huurders te 

bereiken. En bij huurdersvertegenwoordigers halen we op waar de meeste behoefte aan is 

als het gaat om de kleine energiebesparende maatregelen.  

Ook bij de RREW werken we weer heel nauw samen met Bloemendaal, Haarlem en 

Zandvoort. We werken met één projectcoördinator om zo effectief mogelijk te werken en 

voor de regio zoveel mogelijk gelijke regelingen uit te voeren. Bij de uitvoering van de RRE 

regeling heeft deze samenwerking zich bewezen en daarom continueren we dit.  

De subsidie heeft een verplicht bestedingskarakter. In de RREW regeling is opgenomen dat 

70% of meer gaat naar activiteiten gericht op: 

 Het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen, 

 Het energiezuinig laten inregelen van verwarmings- en ventilatiesystemen of 

 Het geven of laten geven van op de specifieke woning gericht advies over 

energiebesparing.  
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En minder dan 10% gaat naar activiteiten die bovenstaande maatregelen ondersteunen. 

Begrotingstechnisch wordt deze subsidie verwerkt in de voorjaarsnota 2021 onder het 

taakveld 8.3 wonen en bouwen. Jaarlijks dient de verantwoording via de SISA-regeling 

plaats te vinden. 

3. Regionale Energiestrategie (RES) na 1 juli op regionaal niveau voortzetten: 

brief van minister Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

Alle opdrachtgevers van Nationaal Programma RES (NP RES) hebben een sterk gezamenlijk 

bestuurlijk commitment uitgesproken om de ondersteuning voor de RES’en voort te zetten, 

landelijk én in de regio’s. Het besluit hierover ligt bij een volgend kabinet in samenspraak 

met de decentrale overheden. Dat staat in de brief die minister Van ’t Wout van EZK op 12 

februari aan de Tweede Kamer stuurde (deze vindt u in de bijlage 2). Het kabinet zorgt dat 

besluitvorming daarover tijdig plaatsvindt, zodat continuïteit is geborgd. Daarbij wordt 

vooral gekeken naar de fase waarin de uitvoering van de RES’en in de periode 2022 – 2025 

plaatsvindt.  

In de brief gaat de minister ook in op de deadline van 1 juli voor het aanleveren van de RES 

1.0. Het kabinet hecht er, met de andere opdrachtgevers, aan om vast te houden aan de in 

het Klimaatakkoord gemaakte afspraken. De datum van 1 juli blijft dan ook staan, vanuit de 

wetenschap dat de RES 1.0 geen eindpunt is, maar een belangrijke bestuurlijke mijlpaal in 

een langjarig proces richting 2030. Het NP RES is bereid mee te denken hoe de datum van 1 

juli werkbaar te maken voor de regio’s.  

4. Regionale Energiestrategie (RES) wat zijn gebiedspaspoorten en de RES 

viewer? 

In de concept RES NHZ zijn in een gezamenlijk proces diverse zoekgebieden in beeld 

gebracht die kansrijk zijn voor zonne- en windenergie op land. De afgelopen maanden is 

gewerkt aan het nader uitwerken van de zoekgebieden. Dit is vastgelegd in de zogenaamde 

gebiedspaspoorten en deze geeft een actuele stand van zaken van de kenmerken en de 

status van een zoekgebied. 

Met een gebiedspaspoort beschikken alle betrokken partijen over dezelfde informatie. Het 

is een document dat meegroeit met het proces, de uitwerking van en de besluitvorming 

over het zoekgebied. Het gebiedspaspoort bestaat uit drie onderdelen:  

 Energetische data zoals locatie, verwachte opstelling van windturbines of 

zonnepanelen, opwekkingsvermogen en beschikbare netcapaciteit. 

 Ruimtelijke en planologische gegevens van het zoekgebied, waaronder de kaders 

vanuit natuur, landschap, (ondergronds) ruimtegebruik en vigerende wet- en 

regelgeving. 
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 De status van het zoekgebied, waaronder een beschrijving van de fase van 

ontwikkeling, gemaakte afwegingen, (wijze van) participatie, status van de 

besluitvorming, betrokken partijen en reacties van inwoners en andere 

belanghebbenden. 

Een gebiedspaspoort wordt gemaakt op initiatief van de betrokken gemeente(n). Elk 

zoekgebied in de RES heeft een gebiedspaspoort. Niet elk gebiedspaspoort bevat dezelfde 

hoeveelheid informatie. Zoekgebieden waarvoor draagvlak is en waarvoor al concretere 

plannen of initiatieven zijn, hebben meer uitgewerkte informatie in het gebiedspaspoort 

dan zoekgebieden waarnaar nog nader onderzoek gedaan moet worden. De 

gebiedspaspoorten komen bij de publicatie van de RES 1.0 beschikbaar in de voor iedereen 

toegankelijke online RES-viewer. 

Voor Heemstede zijn alleen generieke zoekgebieden, zon op grote daken en zon op 

parkeerplaatsen, beschikbaar voor de RES 1.0. Hiervoor zijn geen specifieke 

gebiedspaspoorten beschikbaar maar deze zijn wel te zien in de online RES-viewer. De 

generieke zoekgebieden worden in de gemeenten zelf nader uitgewerkt.  

5. Extra onderzoek Aardwarmte Provincie Noord Holland 

Energiebeheer Nederland (EBN) voert in opdracht van het Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat het onderzoek uit naar geothermie. We hebben u op eerdere momenten 

geïnformeerd over het zogenaamd SCAN programma. Door (onder andere) corona heeft dit 

onderzoek enige vertraging opgelopen maar inmiddels is het weer opgepakt. Vanaf maart 

wordt aanvullend seismisch onderzoek gedaan naar aardwarmte in de provincies Noord-

Holland en Flevoland. De Provincie Noord-Holland heeft hierover bijgaand persbericht 

verzonden op 4 maart (bijlage 3). Hierin wordt onder andere uitgelegd op welke lijnen 

nader onderzoek wordt uitgevoerd en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd. Heemstede valt 

onder lijn 37 en op dit moment wordt de bodem in beeld gebracht door EBN in 

samenwerking met de gemeente. Naar verwachting vindt het seismologisch vanaf eind juni 

plaats. En alle belanghebbenden worden hier tijdig over geïnformeerd. 

 

 

 

 

Bijlagen: 1. Presentatie en opbrengst Meedenkgroep Heemstede 8 februari 2021

 2. Brief minister Economische Zaken en Klimaat continuering RES proces 

3. Persbericht Provincie Noord-Holland Onderzoek Aardwarmte 4 maart 

https://maps.noord-holland.nl/WebViewer/index.html?viewer=RES_Zoekgebieden

