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Portefeuillehouder : A.H.A. Grummel  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Aanpak energieopgave Heemstede 1e fase 
 
 
SAMENVATTING 
Het college stelt de Aanpak energieopgave Heemstede 1e fase vast. In de aanpak 
is inzichtelijk gemaakt welke maatregelen op dit moment bestaan voor inwoners, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen nu de 
energielasten zijn gestegen. In de eerste fase wordt voor de korte termijn een 
maatregelenpakket beschikbaar gesteld. Deze is voor directe ondersteuning van de 
doelgroepen die onvoldoende geholpen worden met de bestaande maatregelen. Het 
college stelt voor om op de korte termijn een Tijdelijke overbrugginsregeling energie 
voor sport, cultuur en overige maatschappelijke instellingen uit te werken. Voor de 
lange termijn wordt een aanpak opgesteld om versneld in te zetten op het besparen 
van energie. De lange termijn aanpak wordt voor de zomer van 2023 voorgelegd 
aan de raad.  
 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

• Nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 

• Collegebericht Aanpak energieopgave Heemstede 12 september 2022 
 
 
BESLUIT B&W 

1. De Aanpak energieopgave Heemstede 1e fase vast te stellen; 
2. De raad voor te stellen om een Tijdelijke overbruggingsregeling energie 

voor sport, cultuur en overige maatschappelijke instellingen uit te werken; 
3. Het besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijze 

kenbaar te maken (B-stuk). 
 

 
AANLEIDING 
In het collegebesluit van 12 september 2022 heeft het college ingezet op een brede 
aanpak van de energieopgave.  
 
De stijging van de energieprijzen en de inflatie leiden ertoe dat steeds meer 
huishoudens en ondernemers problemen hebben met het betalen van hun vaste en 
noodzakelijke lasten. Dit heeft brede maatschappelijke impact en vergaande 
persoonlijke gevolgen. In de Aanpak energieopgave is in beeld gebracht hoe wij als 
gemeente, naast én bovenop landelijke maatregelen, maatschappelijke organisaties 
en bedrijven kunnen steunen om duurzaam door deze crisis heen te komen. 
 
Er is onderscheid gemaakt tussen de korte termijn en de lange termijn. Voor de korte 
termijn is het noodzakelijk om inwoners, ondernemers en organisaties de komende 
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koudere maanden (als meer energie wordt verbruikt) te ondersteunen bij het kunnen 
betalen van de energielasten. Voor de lange termijn is het van belang dat versneld 
wordt ingezet op het besparen van energie en het duurzaam opwekken van energie.  
In deze Aanpak energieopgave Heemstede zijn voornamelijk de korte termijn 
maatregelen opgenomen. Voor de lange termijn zijn een aantal denkrichtingen die 
nog verder uitgewerkt worden. Het doel is versneld verduurzamen van de gebouwde 
omgeving en versneld opwekken van duurzame energie.  
 
 
MOTIVERING 
 
Met deze aanpak dragen we bij aan de zorg voor alle doelgroepen zodat zij de 
stijgende energielasten kunnen voldoen 
Het overzicht dat is weergegeven in deze aanpak 1e fase laat zien welke 
ondersteuning  bestaat voor verenigingen, inwoners, ondernemers en organisaties. 
Naast de reeds beschikbare ondersteuning stellen we voor een Tijdelijke 
overbruggings-regeling energielasten voor sport, cultuur en overige 
maatschappelijke instellingen uit te werken. Daarmee is een compleet aanbod voor 
de korte termijn zodat alle doelgroepen de stijgende energielasten kunnen voldoen. 
 
In de aanpak zijn  maatregelen opgenomen om zo snel mogelijk energie te besparen. 
Van de diverse doelgroepen is in beeld wat de behoefte op korte termijn is als het 
gaat om het verminderen van de energielasten. Met maatregelen worden de 
komende jaren inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
ondersteund om zoveel mogelijk in te zetten op het besparen van energie.  
 
Deze aanpak geeft richting aan de lange termijn energieaanpak 
In de afgelopen jaren zijn diverse besluiten genomen over het verduurzamen van 
schoolgebouwen en gemeentelijk vastgoed. Deze kennen een eigen tijdspad die 
mogelijk kan worden versneld. De mogelijkheden om versneld energie te gaan 
besparen en het versneld opwekken van duurzame energie worden uitgewerkt begin 
2023. 
 
 
FINANCIËN 
Naast de landelijke financiële tegemoetkomingen vanuit het Rijk voor de (hele) korte 
termijn zijn middelen beschikbaar om energie te besparen. Vanuit het Rijk, de 
provincie Noord-Holland en de gemeente zelf zijn regelingen opgesteld voor de 
doelgroepen om zoveel mogelijk energie te besparen en meer opwek van duurzame 
energie te realiseren.  
 
Voor de hele korte termijn stelt het college voor om € 150.000 beschikbaar te maken 
via een Tijdelijke overbruggingsregeling energie voor sport, cultuur en maat-
schappelijke instellingen. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling betreft een lening 
en het bedrag dient te worden terugbetaald aan de gemeente. Verwerking vindt 
plaats binnen de balans van de gemeente en leidt niet tot een effect op de exploitatie. 
 
Voor de langere termijn aanpak wordt in het eerste halfjaar een voorstel voorgelegd 
aan de raad. Hierbij gaat het om de denkrichtingen zoals die zijn opgenomen in de 
Aanpak energieopgave Heemstede in de bijlage. 
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PLANNING/UITVOERING 
15 november: Collegebesluit Aanpak energieopgave Heemstede 1e fase 
 
7 december: Advies commissie Middelen over dit collegebesluit 
 
21 december: Besluit Aanpak energieopgave Heemstede 1e fase en opdracht om 

Tijdelijke overbruggingsregeling energie voor sport, cultuur en 
overige maatschappelijke instellingen uit te werken. 

 
10 januari:  Vaststellen Tijdelijke overbruggingsregeling energie 
 
 
SAMENWERKING EN COMMUNICATIE 
Deze eerste fase Aanpak energieopgave Heemstede wordt zo breed mogelijk 
kenbaar gemaakt aan de doelgroepen. We zetten hiervoor alle gebruikelijke 
communicatiekanalen in. Het doel hierbij is eenvoud, makkelijk vindbaar en 
spoedige aanvraag. Dit betekent dat de landelijke, provinciale en lokale regelingen 
overzichtelijk bij elkaar worden gezet in één overzicht voor de diverse doelgroepen.  
 
Als het gaat om de Tijdelijke overbruggingsregeling energie voor sport, cultuur en 
overige maatschappelijke instellingen wordt via de gebruikelijke communicatie-
kanalen onder de aandacht gebracht. In het collegebesluit over deze Tijdelijke 
overbruggingsregeling energie wordt inzichtelijk gemaakt hoe we communiceren. 
Het doel is om de regeling onder de aandacht te brengen van alle sportverenigingen, 
cultuurinstellingen en overige maatschappelijke instellingen. En om het voor deze 
groep ook zo eenvoudig mogelijk te maken om van de regeling gebruik te kunnen 
maken.  
 
 
BIJLAGEN 

• Aanpak Energieopgave Heemstede 1e fase  

• Overzicht besteding middelen klimaatopgave 

• Bijlage landelijke regelingen* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* de landelijke regelingen zijn aan wijzigingen onderhevig en het overzicht wordt 
telkens geactualiseerd op basis van de laatst bekende gegevens. 


