Stand van zaken energietransitie
6 januari 2021
Bijgaand de stand van zaken energietransitie per 6 januari 2021 waarbij deze keer de
volgende onderwerpen:




Transitievisie Warmte
Regionale Energiestrategie (RES)
Subsidie SEEH wordt ISDE per 1 januari 2021

Stand van zaken Transitievisie Warmte (TVW) Heemstede
In november 2020 informeerden wij u over de uitkomst van het aanbestedingstraject en de
opdrachtverlening aan bureau Overmorgen om ons te ondersteunen bij het opstellen van
de Transitievisie Warmte. Samen met bureau Overmorgen hebben wij een communicatieen participatieplan opgesteld om te komen tot de Transitievisie Warmte, waarbij rekening
wordt gehouden met het proces zoals staat omschreven in het Stappenplan. Er is een
toezegging gedaan aan de raad om een open oproep te plaatsen en inwoners uit te nodigen
om deel te nemen aan een meedenkgroep. Deze maand informeren wij u daarom
uitgebreider dan gebruikelijk over het communicatie- en participatieplan.
Meedenkgroep en professionele kernstakeholdersgroep
In dit stappenplan wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende groepen: de
gemeentelijke kernstakeholdersgroep en de meedenkgroep. De gemeentelijke
kernstakeholdersgroep bestaat uit professionele kernstakeholders zoals ambtenaren,
netbeheerders en woningcorporaties. Het doel van de kernstakeholdersgroep is om
uitgangspunten op te stellen, tussenproducten vast te stellen en te reflecteren op het
proces. De meedenkgroep bestaat uit inwoners die actief willen meedenken, meelezen met
de gemeentelijke kernstakeholdersgroep en inbreng willen geven voor het opstellen van de
visie.
Voor de meedenkgroep willen wij inwoners enthousiast maken om hier bij aan te sluiten.
Vanuit deze meedenkgroep vragen we een vertegenwoordiging van inwoners die zich
aansluit bij de gemeentelijke kernstakeholdersgroep, zodat in beide groepen inwoners zijn
aangesloten.
Open oproep
Medio januari 2021 lanceren wij een campagne onder de inwoners om mee te denken over
de invulling van de visie. Via de gemeentelijke communicatiekanalen (social media, kranten,
websites) werven we enthousiaste inwoners die zich willen aansluiten bij de
meedenkgroep. Deze meedenkgroep komt in de eerste helft van 2021 twee keer samen.
Brede (online) inloopbijeenkomst
In het voorjaar van 2021 wordt ook een (online) inloopbijeenkomst voor alle inwoners
georganiseerd. Het doel van deze (online) inloopbijeenkomst is om de samenleving breed
te informeren. Informatie en campagneplan voor deze inloopbijeenkomst volgt op een later
moment.
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Proces
Dit is de eerste stap in het lange proces van de energietransitie. Een eerste stap om
inwoners bewust te maken, te betrekken en te informeren. Voor veel inwoners zal dit
onderwerp misschien nog (te) ver weg in de oren klinken. Het betrekken van inwoners over
dit onderwerp kost tijd en moet over de jaren opgebouwd worden. Inwoners ‘steken elkaar
aan’ en daarmee bouwen we aan een groep inwoners die betrokken is en blijft bij de
energietransitie.
In de Transitievisie Warmte wordt ook aandacht besteed aan hoe we inwoners vanaf 2022
in dit meerjarige proces op verschillende momenten willen betrekken bij de
warmtetransitie. In de aanloop naar het opstellen van deze visie wordt met inwoners
gesproken over hoe zij in de toekomst betrokken willen worden.
Informeren en betrekken raadsleden
Op 3 februari 2021 vindt een raadsinformatiesessie plaats. Tijdens deze sessie wordt u
geïnformeerd over het proces, de stand van zaken en heeft u de gelegenheid om vragen te
stellen over dit onderwerp. Via de Stand van zaken Energietransitie wordt u wanneer daar
aanleiding voor bestaat, opnieuw geïnformeerd over het proces. En zoals in onderstaand
schema is weergegeven wordt u op meerdere momenten betrokken bij het proces om te
komen tot de transitievisie warmte.
Planning
Wanneer

Wat

Medio tot eind januari
2021

Campagne werven inwoners voor meedenkgroep (en mogelijkheid
tot aanmelden gemeentelijke kernstakeholdersgroep)

3 februari 2021

Raadsinformatiebijeenkomst (1)

8 februari 2021

Meedenkgroep (1)

Half maart 2021

Gemeentelijke kernstakeholdersgroep (1)

Begin april 2021

Brede (online) inloopbijeenkomst voor inwoners

Half mei 2021

Gemeentelijke kernstakeholdersgroep (2)

Half mei 2021

Meedenkgroep (2)

Half juni 2021

Gemeentelijke kernstakeholdersgroep (3)

Half juni 2021

Raadsinformatiebijeenkomst (2)
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Stand van zaken Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid (NHZ)
In november bent u geïnformeerd over de applicatie Park the Sun van de provincie Noord
Holland. Tijdens de sessie Meervoudig Ruimtegebruik Zon op Dak op donderdag 14 januari
aanstaande wordt onder andere deze applicatie nader toegelicht. U vindt de uitnodiging
hiervoor bij het laatste vrijdagmiddagbericht van 2020 en kunt zich nog aanmelden tot
dinsdag 12 januari.
U kunt zich ook aanmelden voor andere informatieve en verdiepende sessies via de
volgende link: https://energieregionhz.nl/agenda. Het gaat om de volgende drie
bijeenkomsten:




De rol van volksvertegenwoordigers op 14 januari 19.30 uur,
Ruimte voor energie op 25 januari 20.30 uur,
Verdiepingssessie participatie op 4 februari.

Op dinsdag 16 december 2020 hebben alle gemeenten in de regio ingestemd met de
reactienota behorend bij de concept RES Noord-Holland Zuid. Deze reactienota is
gepubliceerd op de website www.energieregionhz.nl en deze is verzonden aan ieder die
een reactie heeft gestuurd.
Deze weken worden nog diverse thematafels georganiseerd waarbij dilemma’s en
vraagstukken aangaande de RES NHZ worden geagendeerd. De uitkomsten van deze
thematafels, de reacties zoals opgenomen in de reactienota en de wensen en bedenkingen
van bestuurders zijn een belangrijk onderdeel om te komen tot de RES 1.0 NHZ.
Er is een optie voor een regionale radenbijeenkomst IJmond-Zuid Kennemerland voor
dinsdag 2 maart. Tijdens deze bijeenkomst kunt u een eerste reactie geven op de eerste
versie van de RES 1.0 NHZ. Einde april wordt de RES 1.0 NHZ aangeboden aan alle colleges.
In mei en juni wordt deze aangeboden aan alle gemeenteraden, algemeen besturen van de
waterschappen en de provinciale staten ter vaststelling. Als de RES 1.0 NHZ is vastgesteld
wordt deze aangeboden aan het Nationaal Programma RES uiterlijk 1 juli 2021.
Subsidie Investeringssubsidie Duurzame Energie per 1 januari 2021
De huidige subsidie ISDE wordt aangepast en min of meer ‘samengevoegd’ met de Subsidie
Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) die tot en met 31 december 2020 beschikbaar was voor
eigenaar-bewoners. In grote lijn is het voordeel van deze nieuwe subsidie voor een
eigenaar-bewoner dat een isolatiemaatregel gecombineerd kan worden met een
warmtepomp, zonneboiler of aansluiting aan een warmtenet.
Voor Vereniging van Eigenaren blijft onder bepaalde voorwaarden de huidige SEEH wel
bestaan omdat de SEEH maatwerk en uitzonderingen biedt voor VvE’s die in de ISDE niet
inpasbaar zijn.
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Daarnaast kan de ISDE vanaf 1 januari 2021 ingezet worden voor kleinschalige zonne-en
windenergie-opwek. Bij zonne-energie gaat het om circa 50 panelen (15 kWp) en bij
windenergie om kleine molens met een rotoroppervlak groter dan 50m2. Door deze
toevoeging kunnen ook maatschappelijke organisaties als scholen, welzijnsorganisaties en
gemeentelijk vastgoed gebruik maken van deze subsidie.
Alle uitgebreide informatie is te lezen in de brief van minister Wiebes aan de Voorzitter van
de Tweede Kamer (datum 17 december 2020) die u in de bijlage kunt vinden.

Bijlage: Brief 17 december 2020 Wijziging ISDE regeling vanaf 1 januari 2021.
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