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Bijgaand de stand van zaken energietransitie per 5 mei 2021.  

Deze maand de volgende onderwerpen:   

1. RES landelijke campagne Ruimte voor nieuwe energie. Niet makkelijk wel nodig. 

2. Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) resultaten 

 

1. RES landelijke campagne Ruimte voor nieuwe energie. Niet makkelijk wel nodig. 

Vanuit het Klimaatakkoord 2019 is één van de afspraken dat alle energieregio’s in 

Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. In de komende maanden 

worden in alle gemeenten van Nederland de zogenaamde RES 1.0 aangeboden ter 

besluitvorming. Bij steeds meer inwoners van Nederland roept deze eerste RES met de 

zoekgebieden voor zonne- en windenergie op land steeds meer vragen op. Het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat start daarom van april tot en met juni 

een korte termijn mediacampagne over de RES. Dit is de campagne ‘Ruimte voor 

nieuwe energie. Niet makkelijk wel nodig’.  

Het doel van deze campagne is het informeren en het meenemen van het algemene 

publiek in het RES traject en bewustwording creëren dat de ontwikkeling van de 

Regionale Energiestrategie per 1 juli 2021 een nieuwe fase ingaat. Daarnaast beogen 

we landelijke zichtbaarheid voor het onderwerp te creëren en de medeoverheden te 

ondersteunen. 

Op 1 mei is daarom gestart met de korte termijn mediacampagne om inwoners bewust 

te maken van tenminste het volgende: 

• van de noodzaak van het Klimaatakkoord 

• van het feit dat het landschap gaat veranderen door het zicht op windmolens 

en zonnepanelen 

• van het feit dat dit vragen kan oproepen, en waar je met die vragen terecht 

kan. 

Aan het eind van de advertentie wordt verwezen naar www.iedereendoetwat.nl/res. 

Hierop is onder ander het volgende in beeld gebracht: 

• animaties waarom, wat, wanneer een RES? 

• inwoners kunnen hun via hun gemeentenaam terugvinden in welke 

energieregio hij/zij woont en daarbij de link naar die regiowebsite. 

• Verwijzingen naar meer weten over zonne- en windenergie (Milieu Centraal) 

• Een verwijzing naar de RES ‘gespreksassistent’ dit is een applicatie waarop veel 

antwoorden op vragen staan vermeld. 

• Ook wordt een aantal terugkerende vragen beantwoord. 

•  

http://www.iedereendoetwat.nl/res
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2. Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) resultaten 

Tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2021 is de Regeling Reductie Energiegebruik uitgevoerd 

in Heemstede. Deze regeling voeren we samen uit met Haarlem, Bloemendaal en 

Zandvoort en is gericht op het verlagen van het energieverbruik van huiseigenaren. Voor 

Heemstede is een budget bij het rijk aangevraagd voor 1600 huiseigenaren à 90,- is  

€ 144.000. We hebben met de volgende acties in Heemstede 1818 huiseigenaren bereikt: 

• Bestelellen van besparingsproducten met de Bespaarbon 563 inwoners. 

• Advies op maat uitgevoerd door HeemSteeds Duurzamer 242 inwoners. 

• Advies op maat door Huizenaanpak 2 inwoners. 

• Infrarood opnames van woningen door Sobolt 592 inwoners. 

• Infrarood opnames van woningen door HeemSteeds Duurzamer 89 inwoners. 

• Isolatie actie door Duurzaam Bouwloket samen met lokale partijen 104 inwoners. 

• Besparingskit in woonwijk De Glip 100 inwoners. 

• Adviseurs opgeleid 10 vrijwillige inwoners van Heemstede. 

In totaal is een conversie gerealiseerd van 1702 huiseigenaren die een start hebben 

gemaakt met het nemen van maatregelen. HeemSteeds Duurzamer heeft inmiddels een 

bestand opgebouwd met huiseigenaren die nu stappen willen nemen om hun woning 

(stapsgewijs) te verduurzamen.  

In de komende periode is het doel om nog tenminste 800 woningen van een 

maatwerkadvies te voorzien. Dit wordt uitgevoerd vanuit de nieuwe RRE(W) regeling. Naast 

de acties voor huiseigenaren worden voor ook ruim 2100 huurwoningen acties uitgezet. De 

projecten hiervoor worden op dit moment nader uitgewerkt. En deze worden uitgevoerd in 

de periode van 1 april 2021 tot en met 31 juli 2022 zoals beschreven in de Stand van Zaken 

Energietransitie van 4 maart 2021. 

 

 

  

 


