
Voortgang Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 

In de raadsvergadering van 3 november 2022 is aan het college verzocht om een schriftelijke update te geven over de voortang van het Uitvoeringsprogramma 

Heemstede Duurzaam 2022-2023. Middels dit document geeft het college een update over waar het uitvoeringsprogramma staat en wat er het komend jaar 

gaat gebeuren. Hieronder vindt u per thema de opgenomen acties/beleid opgenomen in het uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam. Het schema gaat  

uitsluitend over het uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam, vastgesteld in januari 2022. De aanpak Energiearmoede en de aanpak Energieopgave 

Heemstede worden dus niet vermeld in dit schema. In de verschillende kolommen vindt u de omschrijving van de voorgenomen actie; wat er op dit moment 

wel of niet is gebeurd; en de status van de actie. De status is aangegeven door een symbool. 

 

Voltooid   =  

Onder uitvoering = 

Nog niet gestart =   

Energietransitie  

Nr. Omschrijving beleid/actie Toelichting op voortgang Status 

1.a Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 

Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed tot energielabel A is een landelijke 

verplichting. Gemeente Heemstede gaat met uitvoering van het Beleid Toekomst 

Heemstede onroerend goed portefeuille verder dan dat en streeft naar 

energieneutraal vastgoed. 

De planningen voor 2022 zijn gehaald. In januari 2023 

volgt een stand van zaken op alle gemeentelijke 

gebouwen.  

 

1.b Verduurzamen maatschappelijk vastgoed 

Naast het gemeentelijk vastgoed bestaat er vastgoed waarvan de gemeente niet 

direct eigenaar is, maar dat wel de publieke zaak dient. Het gaat hierbij om 

gebouwen van zorginstellingen  

o Stimuleren en ondersteunen Green deal Zorg voor de instellingen: De 

Hartekamp Groep, De Burghave en SEIN 

Nog niet gestart. In het kader van de huidige 

energieopgave in Heemstede is er wel contact geweest 

met een aantal zorginstellingen.  

 



1.c Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan (IHP) basisscholen 2019-2039 

Nieuwbouw of renovatie van 10 basisscholen. De schoolgebouwen zullen allen 

voldoen aan BENG, Frisse scholen klasse B en het Bouwbesluit. Voor de scholen 

die in het tijdvak 2019-2025 gepland staan is  ENG/gasloos uitgangspunt. Dit 

uitgangspunt zal ook voor de andere scholen gelden maar dit is nog niet 

meegenomen in de financiering. Start  schoolrenovatie eerste school verwacht in 

2022-2023.  

o Organiseren kennis voor het beoordelen van plannen van eisen 

o Beoordelen plannen van eisen sturen op circulair en klimaatadaptief 

 

We gaan met de scholen die niet zijn opgenomen in het IHP (Haemstede-Barger 

Mavo en Atheneum College Hageveld) in gesprek over verduurzaming met  

als doel afstemming tussen het MJOP en de planning van levensverlengde  

renovatie gericht op het behalen van de ambities en met oog voor ieders 

verantwoordelijkheid. 

Voorbereidingen gestart rondom de nieuwbouw van de 

Nicolaas Beets school. In 2023 wordt er een definitief 

ontwerp voor zienswijze aan de raad aangeboden.    

 

In 2023 worden gesprekken gevoerd met de scholen die 

niet zijn opgenomen in het IHP. 

 

1.e Opstellen Duurzame Meerjarenonderhoudsplanningen (DMJOP’s) sportparken  

o 2023: Sportpark en sportcentrum Groenendaal 

Voorbereidingen gestart. Oplevering wordt verwacht in 

april 2023  

 

1.f Advisering bij uitvoering Meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s). Sportpark 

HBC en Sportcentrum GSV  

Stichting Sportpark HBC en Stichting GSV worden gesubsidieerd door de 

gemeente.  

o Ondersteunen bij uitvoering MJOP’s en waar mogelijk duurzaamheid 

betrekken 

Onderzoeken mogelijkheid subsidie voor verduurzamen (vastgoed) 

Nog niet gestart.   



1.g Lokaal sportakkoord  

Eén van de vijf pijlers uit het sportakkoord is duurzame en energie neutrale 

sportaccommodaties. Om sportaccommodaties te verduurzamen wordt ingezet 

op: 

o Realiseren van energiebesparende maatregelen 

o Verlagen gebruik milieubelastende materialen (single use plastics) 

o Reduceren afval 

o Realiseren eigen opwek energie voor eigen of breder gebruik 

Dit is een lopend proces en onderdeel van het lokaal 

sportakkoord.  

 

1.h Energiebesparingsakkoord Noord-Holland 

o Handhaven C-label bij kantoren > 100m2 vanaf 2022 

o Stimuleren ondernemers verduurzamen (40 energiescans) 

Alle bedrijven zijn benaderd. Met hen zijn afspraken 

gemaakt om per 01-01-2023 aan de wettelijke eisen te 

voldoen.  

 

1.i Uitvoeren Beleid openbare verlichting 

o Inclusief versnelde uitvoering verLEDding tot 2023 

o Bijstelling van beleidsplan in 2023 

Uitvoering volgens planning. 

 

1.d VerLEDding sportpark Groenendaal 

o RCH Pinguïns in 2022 

o Na 2022 rest van het sportpark 

 

 

RCH Pinguïns is voorzien van ledverlichting. De rest van 

het sportpark volgt conform afspraak. 

 

2.a Uitvoeren Transitievisie warmte Heemstede 

o Inzichtelijk maken van duurzaamheidsinitiatieven van inwoners via een 

nieuw te ontwerpen gemeentesysteem 

o Onderzoek naar ondersteuning kleinschalige wijkinitiatieven door 

middel van een interactieve tool 

In 2022 is de VvE-aanpak uitgevoerd net als de isolatie 

acties. In het tweede kwartaal van 2023 volgt een 

regeling voor lokale energie-initiatieven. 

 



2.b Restwarmte uit waterleiding (WRK) vervolg  

Dit draagt bij aan het bronnenonderzoek. Regionaal en landelijk wordt ook 

onderzoek uitgevoerd naar alternatieve warmtebronnen voor aardgas. 

Het onderzoek wordt conform de lange termijn planning 

in het eerste kwartaal van 2023 voorgelegd aan de raad. 

 

2.c Verduurzamen woningen 

Inwoners stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. 

o Uitvoeren Regionale EnergiebespaarProgramma (REP)  

o Regeling Reductie Energiegebruik Wonen (RREW) 

o Extra inzetten verduurzamen huurwoningen voor minima inkomen 

De REP is uitgevoerd conform afspraken, o.a.: VvE-

aanpak en energiecoaches. Ook De RREW is uitgevoerd, 

zowel huurders als huiseigenaren hebben we bereikt 

voor kleine energiebesparende maatregelen. De acties 

gericht op minima zijn opgenomen in de aanpak 

energiearmoede.  

 

3.a Opstellen Regionale EnergieStrategie 2.0 (RES)  

Dit is een iteratief proces waarbij tot en met 2023 gewerkt wordt aan de RES 2.0 

versie. 

Uit een eerste inventarisatie leek een nieuwe RES niet 

nodig. Nu blijkt dat de regionale en landelijke doelen 

waarschijnlijk niet gehaald gaan worden, wordt  

opnieuw gesproken over het opstellen van een RES 2.0.  

 

3.b Uitvoeren Regionale Energiestrategie 1.0 (RES)  

Onderzoeken, stimuleren en realiseren van zon op parkeren en zon op grote 

daken.  

o Ontwerpen en realiseren zon op parkeerterrein sportpark Groenendaal 

o Stimuleren en realiseren zon op bedrijfsdaken 

Het participatieproces van de zonneparking sportpark 

Groenendaal bevindt zich in een afrondende fase. De 

verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2023 een 

voorstel naar de gemeenteraad gaat.  

 

4.a Duurzaamheidsopgave opnemen in het regionaal woonakkoord In het Woonakkoord IJmond Zuid-Kennemerland zijn de 

duurzaamheidsopgaven opgenomen. 

 

4.b Visie op verduurzamen bestaande bouw 

o Woonvisie 

o Prestatieafspraken  

De 80% versie van de Woonvisie wordt in februari aan 

de gemeenteraad aangeboden. In de Woonvisie is de 

verduurzamingsopgave opgenomen.  

 

 



Circulaire economie 

Nr. Omschrijving beleid/actie Toelichting op voortgang Status 

1.a Organisatie inrichten op (Circulair) en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. 

Dit doen we in samenwerking met Stichting Rijk. 

o Inkooppakketten kiezen/ opstellen actieplan 

o Integreren met inkoopbeleid 

o Meten % circulaire inkoop 

o Organiseren vakkennis duurzaamheidseisen inkoop 

In oktober 2022 is het Manifest Maatschappelijk 

Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen ondertekent. 

Na een halfjaar moet vervolgens een nieuw actieplan 

worden opgesteld.  

 

1.b Evaluatie resultaten Social Return On Investment (SROI)  

Aansluitend bij actuele ontwikkelingen/activiteiten. 

Evaluatie over 2021 is gedaan. SROI is nu structureel 

beleid. Cijfers hierover zijn terug te vinden in de 

jaarrekeningen.  
 

2.a Duurzaam grondstoffenbeleid (afval) inzet op VANG-doelstelling 

o Invoeren duurzaam inzamelen afval aansluitend bij landelijke 

doelstellingen 

o Verbeteren capaciteit en communicatie m.b.t. inzameling grondstoffen.  

In februari 2023 is een raadsinformatiesessie ingepland 

over het inzamelbeleid.  

 

2.b Verbeteren samenwerking afvalketen Meerlanden 

o Contracten voor textielsortering en verwerking af te stemmen op een 

model van lokale en regionale samenwerking 

 

In de rol van grondstoffenregisseur is Meerlanden altijd 

opzoek naar de meest optimale inzet op hergebruik / 

recycling van materialen inclusief textiel.   

 

3 Inzetten op stimuleren circulariteit bij ondernemers 

o Verkennen en stimuleren mogelijkheid ‘white label’ vuilniswagen: één 

vuilniswagen voor alle ondernemers 

o Verkennen en stimuleren van tegen gaan van voedselverspilling.  

Nog niet aan begonnen. 

 

 

 



Ecologie  

Nr. Omschrijving beleid/actie Toelichting op voortgang Status 

1 Maatregelenplan ecologie 2022-2025 opstellen 

o Onderzoeksgelden inzichtelijk maken 

o Maatregelenplan vaststellen 

o Migratiemogelijkheden inbeeld brengen voor versterken en verder 

verbinden natuurareaal 

o Uitbreiding NNN onderzoeken 

De eerste verkenning heeft reeds plaatsgevonden in 

afstemming met de Provincie Noord-Holland. Wordt in 

Q1 2023 verder opgepakt. 

 

2 Updaten Groenbeleidsplan met nadruk op implementatie ecologie  In het eerste kwartaal van 2023 wordt de conceptversie 

van het Groenbeleidsplan besproken in de 

gemeenteraad.  
 

3 Opstellen Beheerplan natuurvriendelijke oevers en vervolgens uitvoering Inventarisatie van natuurvriendelijke oevers heeft reeds 

plaatsgevonden. Opstellen beheerplan start in Q1 van 

2023. 
 

4 Verhogen areaal voor vlinders en bijen 

In 2020 beheerafspraken bloemenbermen opstellen als onderdeel van de update 

van het ecologisch beleid. 

Gedaan.  

 

5 Verordening beheer (EU)-exoten  

o Implementeren Eu-verordening 

Nog niet aan begonnen. 

 

6 Volgen ontwikkelingen soortbescherming en natuurbeschermingsmaatregelen 

o Shift van soortbescherming naar gebiedsbescherming 

Het volgen van deze ontwikkelingen is een doorlopend 

proces.  

 



7 Natuur en Milieu Educatie 

Om beleidsdoelen te bereiken wordt ook natuur- en milieu educatie (NME) 

ingezet. NME draagt bij aan bewustwording onder met name jongeren 

Verschillende activiteiten voor jongeren hebben 

plaatsgevonden bij de kinderboerderij. O.a. het maken 

van vogelhuisjes. Daarnaast wordt op dit moment een 

nieuw leerprogramma ontwikkeld.   

 

Klimaatadaptatie 

Nr. Omschrijving beleid/actie Toelichting voortgang Status 

1.a Toepassen ontwerpeisen klimaatadaptieve nieuwbouw  Op dit moment worden twee MRA-convenanten 

voorbereid ter besluitvorming. Deze bieden handvatten 

voor toekomstbestendig/klimaatadaptieve ontwerpeisen 

in de gebouwde omgeving.   
1.b Implementeren strategie en maatregelenplan klimaatadaptatie   

o Klimaatadaptief ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte 

o Regionale stresstest voor binnenduinrand 

De regionale stresstest voor de binnenduinrand is 

afgerond. Het implementeren van maatregelen voor 

klimaatadaptatie bij het (her)inrichten van de openbare 

ruimte is een lopend proces.    

2 Onderzoek bestemmingplan ondergrond Dit is in voorbereiding. 

 

 

 

 

 

 

 



Duurzame mobiliteit 

 

Nr. Omschrijving beleid/actie    

1.a Onderzoek en beleid opstellen voor interne gemeentelijke mobiliteit  

wetgeving > 100 werknemers in dienst dan CO2 25% lager in 2030 ten 

opzichte van 2016 en draagt bij aan schonere lucht. 

Beleid wordt in 2023 ingevoerd.  

 
1.b Toekomstverkenning duurzame brandstof voor gemeentelijk wagenpark Op dit moment lopen gespreken met de Meerlanden over 

het gebruik van duurzame brandstof op de gemeentewerf.  

 
2 

 

Beleid oplaadpunten uitvoeren  

Heemstede speelt in op de toekomstige behoefte aan oplaadpunten in de 

publieke ruimte. 

December en januari start het participatietraject voor de 

plankaart met voorgestelde locaties laadpalen. In het eerste 

kwartaal volgt een evaluatie van de laadvisie.  
 

3.a Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen zoals opgenomen in 

bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 

In het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid. 

Maatregelen worden genomen. Een voorbeeld hiervan is het 

realiseren van extra fietsparkeerplaatsen voor Station 

Heemstede-Aerdenhout. 
 

3.b Heemstede zet (regionaal) in op het verbeteren van het fietsnetwerk. 

Heemstede volgt ontwikkelingen Green deal fietsmetropool.  

Op dit moment zijn we bezig met de ontwerpfase van een 

nieuwe fietsbrug over de Leidsevaart. Deze ‘schakel' sluit 

aan op de regionaal geplande fietsroute langs de N208. 
 

3.c Actualiteiten continue volgen van MRA Smart Mobility Dit is een lopend proces.  

 
4. Ondertekenen Schone Lucht Akkoord (SLA). Acties voor schonere mobiliteit 

zijn reeds opgenomen in het Regionaal Mobiliteitsprogramma. In beeld 

brengen wat nodig is om bij te dragen aan het SLA en benutten van de 

mogelijkheden voor  cofinanciering vanuit de Specifieke Uitkering Schone 

Lucht. 

We breiden in 2023 de monitoring van de luchtkwaliteit in 

Heemstede uit. Na de evaluatie van deze resultaten wordt 

duidelijk hoe de luchtkwaliteit verbeterd kan worden. Het 

ondertekenen van SLA kan hier onderdeel van zijn.  

 


