Stand van zaken energietransitie
september 2021
Bijgaand de stand van zaken energietransitie per september 2021.
Verder in deze stand van zaken de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.

Routekaart & monitor Heemstede Duurzaam
Zon op grote daken
Zon op parkeren
Duurzaamheidskrant & nieuwsbrief

1. Routekaart & monitor Heemstede Duurzaam
Monitoring is een belangrijk instrument bij de uitvoering van het beleid Duurzaam
Heemstede. In de Nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 is opgenomen dat elke twee jaar
het beleid wordt geëvalueerd en de raad hierover wordt geïnformeerd middels een
tussenrapportage. Om dit gedegen te kunnen doen is het belangrijk de voortgang op
doelstellingen goed te monitoren. Dit wordt tevens onderschreven door het
rekenkamerrapport ‘Sturing op duurzaamheidsdoelstellingen’. In januari 2021 heeft de
gemeenteraad hiervan kennis genomen en heeft het de aanbevelingen over genomen.
Op basis van het bovenstaande is er, volgens planning, besloten om nog voor het eind van
2021 een routekaart en een monitoringsysteem te ontwikkelen. In deze stand van zaken
geven we een korte update over de voortgang en schetsen we het proces voor de komende
maanden.
Start
Sinds februari is er gewerkt aan het ontwikkelen van een monitoringsinstrument en een
bijbehorende routekaart met concrete tussendoelen voor verduurzaming van Heemstede.
Om tot een gedegen instrumentarium te komen wordt er gewerkt met een drietal
uitgangspunten:
1. Nota Duurzaam Heemstede 2020-2024
In de Nota zijn de ambities tot 2050 op vijf verschillende thema’s vastgelegd. Deze Nota is
leidend en de op te stellen routekaart en het monitoringsinstrument sluiten aan op de vijf
thema’s.
2. Aanbevelingen Rekenkameronderzoek
In het rekenkamer onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan:
• Ontwikkel een routekaart waarin de tussenstappen en -doelen worden uitgewerkt
die leiden tot realisatie van de lange termijn doelstellingen
• Investeer in monitoring en sturingsinformatie zodat voor alle betrokkenen
inzichtelijk is in hoeverre de gemeente “op koers ligt”
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•
•

Versterk het programmamanagement en stel daarvoor aanvullend budget en
menskracht beschikbaar
Behoud en versterk de samenwerking met partners

3. Aanbevelingen (o.a. adviesgroep duurzaamheid)
Heemstede is een relatief kleine gemeente met een beperkt budget en ambtelijke
capaciteit. Ontwikkel een instrument dat past bij de schaal van Heemstede. Geef relevante
sturingsinformatie, waar de raad iets mee kan en waar zij op kunnen handelen. Houdt het
daarom eenvoudig.
Voortgang
De ambtelijke werkgroep duurzaamheid is op basis van deze uitgangspunten samen met
een adviesbureau en de adviesgroep duurzaamheid aan de slag gegaan met het
ontwikkelen van een routekaart en een monitoringssysteem. Inmiddels is er al behoorlijk
wat progressie gemaakt en wordt er naar de afrondende fase toe gewerkt. Waarbij van
belang is te realiseren dat het zodanig wordt ingericht dat het aangepast kan worden aan
toekomstige ontwikkelingen.
Voor het monitoringssysteem geldt dat bijna alle indicatoren bepaald zijn en dat er gewerkt
wordt aan een nulmeting. De routekaart is in grote lijnen opgesteld. De routekaart moet
inzicht geven in de ambities op langere termijn, de onderlinge samenhang, subdoelen en
tussendoelen en deze worden waar mogelijk geoperationaliseerd. Daarnaast is voor deze
routekaart de opgave per thema duidelijk in beeld gebracht. Op dit moment wordt er
gewerkt met een 80% versie van deze routekaart voor het opstellen van een nieuw
uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2022-2023.
Planning
In december worden zowel de routekaart, het monitoringssysteem (inclusief een
nulmeting) en het nieuwe Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2022-2023 als één
pakket aangeboden aan de gemeenteraad voor een zienswijze.

2. Zon op grote daken
Een van de zoekgebieden uit de RES 1.0 NZH voor Heemstede is zon op grote daken. In juli
is gestart met een inventarisatie van het aantal grote daken binnen de gemeente. Voor een
dak geldt dat het groot is vanaf 1000m2. Om te inventariseren welke daken het betreft,
wat voor een daken dit zijn en wie de eigenaren zijn wordt gebruikt gemaakt van de atlas
Grote zonnedaken Noord-Holland. Deze tool is door de Provincie Noord-Holland
ontwikkeld via het Servicepunt Duurzame Energie.
De volgende stap is het berekenen van zonpotentie op de grote daken in Heemstede. Op
dit moment is de Provincie NH in gesprek over een tool die mogelijk meer informatie biedt
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op dit gebied. Deze ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en waar mogelijk ingezet
voor Heemstede.
3. Zon op parkeren
Het andere zoekgebied uit de RES 1.0 NHZ voor Heemstede is zon op parkeren. Op 24 juni
2021 is het participatieplan voor zon op parkeerterrein sportpark Groenendaal door de
gemeenteraad vastgesteld. Vanuit het RES programma NHZ is voorgesteld om middels een
zo genoemd research lab (versnelde innovatie) dit zoek gebied als pilot uit te werken. Dit
betekent dat de financiering van dit project grotendeels door het RES programma op zich
wordt genomen. Samen met hen wordt het participatietraject voor het parkeerterrein van
sportpark Groenendaal uitgevoerd als pilot.
What design can do
Het participatie traject wordt samen met What design can do vormgegeven. What design
can do is gespecialiseerd in het betrekken van inwoners en overige stakeholders in het
ontwerpproces van projecten in de openbare ruimte. Door samen met inwoners het project
te ontwerpen, maken zij het project tastbaar en wordt er meer draagvlak gecreëerd.
Op dit moment wordt met What design can do geschreven aan een gedetailleerd plan van
aanpak waarin de verschillende fases van het project worden uitgewerkt. Zodra dit plan
klaar is zal u worden geïnformeerd over de verschillende fases en uw betrokkenheid. We
verwachten u hierover begin oktober nader te informeren.

4. Duurzaamheidskrant en nieuwsbrief
Voor de zomer is het nieuwe platform Heemstede Duurzaam gelanceerd
(www.heemstededuurzaam.nl). In juli is de eerste duurzaamheidskrant bezorgd bij alle
inwoners van Heemstede en is de eerste digitale nieuwbrief de deur uit gegaan. De
volgende digitale nieuwsbrief volgt eind september en daarna nog driemaal voor het eind
van dit jaar. Om meer bekendheid te genereren onder de inwoners van Heemstede staan
we met regelmaat of op de weekmarkt of met de mobiele showroom van het Duurzaam
Bouwloket op locatie in Heemstede. Hier worden inwoners geïnformeerd en gestimuleerd
over alles rondom Heemstede Duurzaam, en alle vijf de thema’s komen daarmee aan bod.
Heeft u de nieuwsbrief nog niet ontvangen? Abonneer u dan door aan te melden via de
volgende link www.heemstededuurzaam.nl/nieuwsbrief
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