
Stand van zaken energietransitie  
november 2021 

    

Stand van zaken energietransitie voor Heemstede    november 2021 

Bijgaand de stand van zaken energietransitie voor november 2021 

In deze stand van zaken energietransitie de volgende onderwerpen: 

1. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) 

2. Duurzame Huizenroute 30 oktober en 6 november goed bezocht 

3. Energiescans voor ondernemers Heemstede  

4. Subsidieregelingen vanuit rijksoverheid (RVO)  

 

1. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) 

Voor deze regeling heeft Heemstede een subsidie van € 300.000 gevraagd en gekregen. 

Hiervoor zetten we, conform vereisten van deze regeling, acties uit richting inwoners van 

Heemstede om hen te stimuleren kleine maatregelen te nemen om energiegebruik te 

reduceren. Bij de uitvoer van de RREW is vereist dat tenminste 50% wordt uitgegeven aan 

huurders. Dit is anders dan de voorgaande regeling de RRE die volledig was gericht op de 

huiseigenaren.  

We hebben in de Provinciënwijk eind september 394 brieven verstuurd met daarin het 

aanbod voor een energiescan en een gratis bespaarbox. Men kan kiezen uit verschillende 

bespaarboxen met daarin producten ter waarde van €50,- variërend uit radiatorfolie, LED 

lampen, tochtstrippen, water- en energiebesparende douchekop en dergelijke. We hebben 

in Heemstede met 209 uitgevoerde scans en 200 uitgegeven besparingskits een hele hoge 

conversie. Hieronder een overzicht met de resultaten van de Provinciënwijk:  

 

 

 

 

 

De inwoners die niet thuis waren op alle drie de momenten dat men langs is geweest, die 

krijgen op een later tijdstip de volgende alternatieven aangeboden: 

✓ een vrijwillige energiecoach van WOON komt langs op een afgesproken 

tijdstip met een aanbod van de energiebesparende producten.  

✓ de huurder ontvangt een voucher om bij de lokale ondernemer in te 

wisselen voor energiebesparende producten. 

Daarnaast werken we op dit moment nog een extra regeling uit met een klusteam van WIJ 

Heemstede om huurders extra te ondersteunen. Met bijvoorbeeld extra 

Status 
Heemstede Status Conversie 

Dichte deur 117 29,7% 

Geen interesse 45 11,4% 

Overig 23 5,9% 

Scan uitgevoerd  209 53,0% 

Eindtotaal 394 100,0% 
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energiebesparende producten en daarbij de ondersteuning om deze ook aan te brengen in 

de woning als men het zelf niet kan.  

Ook zijn huiseigenaren op diverse manieren aangespoord om een energiebespaaradvies 

van de woning te laten maken. Gebiedsgericht ontvangen huiseigenaren een brief waarin 

een gratis maatwerkadvies of een warmtefoto van de woning wordt aangeboden. Tevens 

nodigen we huiseigenaren uit om naar de mobiele showroom van het Duurzaam Bouwloket 

te komen in hun woonomgeving. Op woensdag 6 oktober waren we met het Duurzaam 

Bouwloket aanwezig op de Binnenweg en op vrijdag 5 november in de Jan van Goyenstraat. 

Beide middagen zijn druk bezocht door inwoners die interesse hebben in de mogelijkheden 

om hun woning te verduurzamen.  

Sinds de actie eind september 2021 is gestart, hebben ruim 200 inwoners zich ingeschreven 

voor een energiebespaaradvies en/of een warmtefoto. We merken dat er een toenemende 

interesse is, aangezien gedurende de hele looptijd van RRE regeling in totaal 244 inwoners 

een dergelijk advies hebben aangevraagd. We verwachten een aanzienlijke stijging van het 

totaal aantal aanvragen omdat we dit blijven we continueren tot en met 31 juli 2022 (de 

einddatum van de RREW regeling). Het streven is om tussen de 800 en 1000 energie-

bespaaradviezen uit te voeren.  Dit wordt in Heemstede uitgevoerd door de energiecoaches 

van de coöperatie Heemsteeds Duurzamer. Deze adviezen geven inzicht in welke interesses 

er zijn bij inwoners van Heemstede als het gaat om het verduurzamen van hun woning. We 

zetten op basis daarvan gerichte acties uit in Heemstede zoals een collectieve actie voor 

isolatie van de woning. In het voorjaar van 2022 herhalen we de collectieve inkoopactie 

voor zonnepanelen. In beide maatregelen is een grote interesse. 

 

2. Duurzame Huizenroute 30 oktober en 6 november goed bezocht 

Op twee zaterdagen kon men in heel Nederland bij mensen thuis kijken wat het betekent 

om je huis te verduurzamen. Zo was het mogelijk om langs te gaan bij iemand die een 

warmtepomp in de woning heeft geïnstalleerd om te kijken hoe dat werkt. Maar ook kon 

men vragen stellen over isolatiemaatregelen die andere al hebben laten uitvoeren. In 

Heemstede waren dit jaar ook een aantal woningen opengesteld. Deze huizen zijn goed 

bezocht door Heemstedenaren. Veel inwoners hebben dit als een prettige manier ervaren 

om te worden geïnformeerd over de mogelijkheden om hun huis te verduurzamen.     

 

3. Energiescan voor ondernemers Heemstede 

Het is voor ondernemers nog steeds mogelijk om gratis een energiescan uit te laten voeren 

ter waarde van € 325,-. Tijdens de eerste ronde hebben 40 ondernemers hiervan gebruik 

gemaakt.  19 ondernemers hebben maatregelen uitgevoerd om energie te besparen, zoals   

het aanbrengen van LED verlichting, isolatiemaatregelen, zonnepanelen en 
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aanwezigheidsdetectie. Momenteel zijn nog eens 20 extra energiescans beschikbaar 

gesteld die op dit moment worden aangeboden bij ondernemers. We blijven ondernemers 

stimuleren om gebruik te maken van dit aanbod, maar wijzen hen ook op het bestaan en 

gebruik van beschikbare subsidies.  Daarnaast kunnen ondernemers vanaf januari 2022 ook 

terecht bij het Duurzaam Bouwloket voor advies.  

 

De laatste nieuwsbrief van Heemstede Duurzaam was meer specifiek gericht op de 

ondernemers en de mogelijkheden om te verduurzamen. Bijgaand de link naar deze laatste 

nieuwsbrief https://gemeente-heemstede.email-

provider.nl/web/rybydzfokh/gdhbzb8rzb/eaqvqy1cze/xyxxwqm6vj 

 

 
4. Subsidieregelingen vanuit rijksoverheid voor duurzaamheidsmaatregelen  

 

De afgelopen jaren zijn verschillende subsidies vanuit de Rijksoverheid aangeboden. 

Hieronder volgt een overzicht van het aantal aangevraagde subsidies en de cijfers zijn 

bijgewerkt tot september 2021. De weergave en beschikbaarheid van de gepresenteerde 

cijfers is afhankelijk van het aangeleverde materiaal door de Rijkdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO).  

 

Stimuleringsmaatregelen Duurzame Energietransitie (SDE en SDE+)  

De SDE en SDE+ is een subsidiemaatregel vanuit de Rijksoverheid om de opwek van 

duurzame energie te stimuleren. De subsidie kon worden aangevraagd voor verschillende 

technieken voor energie opwekking, zoals zon, wind en biomassa. De SDE was beschikbaar 

voor particulieren. De SDE+ was beschikbaar voor bedrijven en (non-profit)instellingen.   

 

Jaartal  Regeling  Categorie  Aantal  

2008 SDE Zon-PV 8 

2009 SDE Zon-PV 2 

2010 SDE Zon-PV 2 

2014 SDE+ Zon-PV 1 

2016 SDE+ Zon-PV 1 

2017 SDE+ Zon-PV 4 

2018 SDE+ Zon-PV 3 

2019 SDE+ Zon-PV 1 

2020 SDE+ Zon-PV 1 

Totaal  23 
 

In 2020 is besloten de SDE+ uit te breiden naar SDE++. Naast projecten voor de opwek van 

duurzame energie komen nu ook CO2-reducerende projecten in aanmerking. Deze subsidie 

is beschikbaar voor bedrijven en (non-profit)instellingen. Een subsidieaanvraag kon tot 11 

https://gemeente-heemstede.email-provider.nl/web/rybydzfokh/gdhbzb8rzb/eaqvqy1cze/xyxxwqm6vj
https://gemeente-heemstede.email-provider.nl/web/rybydzfokh/gdhbzb8rzb/eaqvqy1cze/xyxxwqm6vj
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november 2021 worden ingediend. Over deze regeling zijn dus nog geen cijfers 

beschikbaar.  

 

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) 

De ISDE-subsidie is een subsidie van de Rijksoverheid waar woningeigenaren gebruik van 

kunnen maken bij de aanschaf van duurzame energiemaatregelen, zoals een (hybride) 

warmtepomp, isolatiemaatregelen of zonneboilers. Zakelijke gebruikers 

(woningcorporaties, VvE’s, particuliere verhuurders) kunnen ook gebruik maken van de 

subsidie bij de aanschaf van een (hybride) warmtepomp of zonneboiler. Voor 

isolatiemaatregelen kunnen zij gebruik maken van de SEEH (zie hieronder). De subsidie 

loopt tot 2030.  

 

ISDE-maatregel Aantal 
particulier 

Aantal 
zakelijk  

Totaal  

Biomassaketel 1 1 0 1 

Pelletkachel 1 16 0 16 

Zonneboiler 21 0 21 

Warmtepomp 52 102 154 

Totaal  192 
 

 

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) 

VvE’s kunnen de SEEH aanvragen voor energieadvies en procesbegeleiding bij de 

verduurzaming van het gebouw of het nemen van energiebesparende maatregelen zoals 

isolatie. De SEEH is de voorloper van de ISDE voor woningeigenaren.  

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft (nog) geen cijfers beschikbaar voor 

deze subsidieregeling.  

 

 

 

 
  

 
1 Uit de evaluatie bleek dat de negatieve effecten van de uitstoot van koolmonoxide, fijnstof en stikstof  groter 

zijn dan het positieve effect op CO2-reductie. Het kabinet heeft op basis van deze uitkomsten besloten om de 
subsidie per 1 januari 2020 volledig te stoppen voor pelletkachels en biomassaketels.  


