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Bijgaand de stand van zaken energietransitie voor oktober 2021 

In deze stand van zaken energietransitie de volgende onderwerpen: 

1. Zonnepanelen acties Heemstede: tussenstand 

2. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) 

3. Uitvoeringstafels RES 1.0 NHZ 

 

1. Zonnepanelen acties Heemstede: tussenstand 

In de stand van zaken energietransitie van april hebben we u geïnformeerd over de 

zonnepanelen actie die we toen zijn gestart. In deze stand van zaken een korte tussenstand 

van deze actie per 30 september. We hebben een relatief hoge respons op de 

inwonersbrief van 9,27%. 581 inwoners hebben een vrijblijvend persoonlijk advies 

gevraagd. Op dit moment zijn bij 89 huiseigenaren de zonnepanelen geïnstalleerd. Zij lieten 

in totaal 925 zonnepanelen installeren. Zij besparen gezamenlijk meer dan € 52.000 op en 

stroomrekening. Hiermee wordt de CO2 uitstoot in Heemstede jaarlijks met circa 90.650 kg 

teruggebracht. De deelnemende inwoners gaven deze actie een gemiddelde beoordeling 

van een 9 en zijn zeer tevreden met de zonnepanelen.  

Naast de gemeentelijke actie hebben ook acties van andere partijen plaatsgevonden 

waaronder Zonneplan. En hier hebben 33 huiseigenaren gebruik van gemaakt. En van 

andere acties zoals vereniging eigen huis hebben we geen gegevens ontvangen. 

 

2. Regeling Reductie Energiegebruik Woning (RREW) 

Deze regeling sluit aan op de RRE-regeling die is geëindigd op 31 juli. De RREW regeling is 

meer gericht op huurders. Tenminste 50% van het totale budget van € 300.000,- moet 

worden besteed aan acties voor huurders. Per huurder en/of huiseigenaar is een budget 

van € 90,- beschikbaar.  

Deze regeling is gestart begin september in de Provinciënwijk Heemstede voor huurders. Ze 

hebben een brief ontvangen met daarin een aanbod voor een energiebespaaradvies door 

Klimaatroute. Daarnaast ontvangen alle huurders een energiebespaarbox. Hierin zit onder 

andere radiatorfolie, tochtstrippen, deurdranger en dergelijke. Als huurders niet thuis zijn 

worden nog twee pogingen gedaan. Als we de huurder dan nog niet hebben bereikt, kan 

men gebruik maken van een waardebon die in te wisselen is bij de lokale ondernemers voor 

energiebesparende artikelen. 

Daarnaast hebben huiseigenaren rondom de Binnenweg een brief ontvangen met de 

uitnodiging om een bespaaradvies uit te laten voeren door de energiecoaches van 

HeemSteeds Duurzamer. Er hebben ruim 40 huiseigenaren zich hiervoor ingeschreven. 
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Tevens kan men zich laten informeren door adviseurs van het Duurzaam Bouwloket als we 

met de mobiele showroom de wijk in gaan. Dit hebben we op 6 oktober gedaan.  

Deze actie gaan we in de komende maanden in diverse wijken uitvoeren waarbij de 

volgende wijk rondom de Jan van Goyenstraat is. Op vrijdagmiddag 5 november zijn we 

daar aanwezig met onder andere de mobiele showroom van Duurzaam Bouwloket. Maar 

tegelijkertijd informeren we dan ook over de GFT campagne, over ecologie en groene 

tuinen en andere onderwerpen vanuit Heemstede Duurzaam. 

 

3. Uitvoeringstafels Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Zuid 

 

Om uitvoering te gaan geven aan de vastgestelde RES’en in Noord-Holland vinden deze 

maanden de zogenaamde uitvoeringstafels plaats. Aan iedere uitvoeringstafel wordt een 

onderwerp uit de RES 1.0 behandeld. Inwoners, waterschappen, raadsleden, ambtenaren, 

ondernemers, coöperaties en overige organisaties nemen deel aan de bijeenkomsten. De 

gesprekken leiden tot inzicht in de werkzaamheden, samenwerkingsafspraken en de 

organisatie voor de uitvoering. Als het nodig is of er ontstaan tijdens deze tafels 

aanvullende onderwerpen dan kan eventueel een nieuwe ‘tafel’ ontstaan. Het gaat om de 

volgende uitvoeringstafels: 

• Participatie en communicatie 

• Kennis delen en ontwikkelen 

• Monitoring 

• Proces naar RES 2.0 

• Regionale samenwerking warmte 

• Zon op dak 

• Opwek op land (of water) 

• Eventuele aanvullende tafel 

De afspraken en conclusies die worden gemaakt tijdens de sessies vormen uiteindelijk de 

input voor het Uitvoeringsprogramma RES 1.0. En in dit programma gaan we in op het HOE 

en wordt het volgende vastgelegd: 

• Werkzaamheden en de programmering hiervan 

• Verantwoordelijkheidsverdeling: wie gaat wat doen 

• Samenwerkingsafspraken: welke mate van samenwerking willen we en met wie 

• Ondersteuning: wat hebben we nodig voor de uitvoering aan menskracht en 

middelen. 

De colleges van de gemeenten worden gevraagd om dit Uitvoeringsprogramma eind 2021 

vast te stellen.   


