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Hierbij de stand van zaken energietransitie van 6 april 2022 met hierin de volgende 

onderwerpen:  

1. Zonne-energie op parkeerterrein Sportpark Groenendaal 

2. Vereniging van Eigenaren (VvE’s) aanpak verduurzaming gebouwen 

3. De Specifieke Uitkering Energie Armoede 

4. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) 

5. HeemSteeds Duurzamer Pop Up Binnenweg 93-95 Heemstede 

6. Isolatie actie Zuid-Kennemerland 

 

 

1. Zonne-energie op parkeerterrein Sportpark Groenendaal  

In de Regionale Energiestrategie (RES) is vastgelegd dat in Heemstede zonne-energie op 

parkeerterreinen en grote daken de bijdrage is aan de RES Noord-Holland Zuid. Als eerste 

wordt gestart met het parkeerterrein van sportpark Groenendaal. 

In de stand van zaken van september 2021 bent u geïnformeerd over de samenwerking met 

What Design Can Do (WDCD). Samen met WDCD wordt het zoekgebied ‘ zon op parkeren’ 

in Heemstede als pilotproject verder uitgewerkt middels een participatietraject. 

Financiering wordt, met de Provincie Noord-Holland als budgethouder, door het RES-

programma op zich genomen. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de inhoud en de 

kosten van dit project.  

Inhoud en een eerste inventarisatie bij stakeholders 

De inhoud van het participatietraject komt overeen met het door de gemeenteraad 

vastgestelde participatieplan. Samen met omwonenden, verenigingen en overige 

belanghebbenden inventariseren we de randvoorwaarden en ideeën rondom het realiseren 

van zonne-energie op het parkeerterrein. Op basis hiervan worden, door middel van 

participatief ontwerpen, twee of drie scenario’s opgesteld. Deze scenario’s moeten 

uiteindelijk leiden tot een voorlopig programma van eisen. Het voorlopig programma van 

eisen dient als basis voor het vervolg van dit project: het realiseren van zonne-energie op 

het parkeerterrein. Om tot deze producten te komen vinden er drie bijeenkomsten plaats: 

een brede startbijeenkomst, werkatelier 1 en werkatelier 2.    

Betrokkenheid gemeenteraad  

De verschillende scenario’s worden voorgelegd aan de commissie voor een zienswijze. Van 

het meest haalbare en wenselijke scenario wordt een voorlopig programma van eisen 

opgesteld. Deze wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Via deze Stand 

van Zaken Energietransitie informeren we ook over het participatietraject en de uitkomsten 

van de werkateliers. 
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Planning project rondom traject crisis- en noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen  

Het besluit om het parkeerterrein bij sportpark Groenendaal aan te wijzen als locatie voor 

crisis- en noodopvang van Oekraïense vluchtelingen heeft invloed op de planning van het 

participatietraject. Het streven is om het participatietraject voor zonne-energie op het 

parkeerterrein parallel te laten lopen aan de crisis- en noodopvang. De huidige planning  

wordt aangepast passend bij de informatiestromen over de crisisopvang. De uitnodigingen 

voor omwonenden voor het participatietraject worden verstuurd als de nieuwe startdatum 

bekend is. Intussen gaan interviews met onder andere experts op het gebied van duurzame 

energie op de achtergrond door. 

2. Vereniging van Eigenaren (VvE’s) aanpak verduurzaming gebouwen 

In verschillende participatietrajecten voor de energietransitie, zoals voor de transitievisie 

warmte en de warmte uit de WRK, werd duidelijk dat bewoners van VvE’s enthousiast zijn 

om te starten met de verduurzaming van hun panden. Maar de bewoners en bestuurders 

van VvE’s gaven ook aan soms niet goed weten waar zij moeten beginnen of welke 

mogelijkheden er zijn. Daarom organiseren we in samenwerking met VvE Belang en 

Duurzaam Bouwloket een VvE aanpak. Bij deze aanpak worden VvE besturen, bewoners en 

beheerders uitgenodigd om samen aan de slag te gaan met de verduurzaming van de 

panden.  

De aanpak bestaat uit twee informatiebijeenkomsten, een driedaagse praktijkgerichte 

cursus en een adviesgesprek op locatie. De bijeenkomsten en cursusdagen vinden plaats in 

mei en juni. De VvE’s worden hiervoor uitgenodigd per brief. De aanpak wordt gefinancierd 

uit het Regionaal Energiebesparingsprogramma (REP). 

3. De Specifieke Uitkering Energie Armoede 

Het Rijk heeft een specifieke uitkering van € 92.776 toegekend aan de gemeente 

Heemstede. Deze uitkering wordt verstrekt onder de voorwaarde dat deze middelen 

besteed worden aan de ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar 

inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen 

energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. In het 

kort is dit bedrag bedoeld om huishoudens in een kwetsbare positie te ondersteunen bij 

het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. 

De gemeente Heemstede stelt samen met de gemeente Bloemendaal een projectplan op 

hoe de gelden het meest effectief ingezet kunnen worden binnen de gestelde regels van de 

specifieke uitkering. Er is ook nauw contact vanuit de Regelingen voor Reductie voor 

Energie (RRE en RREW) met Haarlem en Zandvoort. De regeling loopt tot 1 mei 2023.  

In een kamerbrief van 11 maart 2022 stelt het kabinet voor om het bedrag beschikbaar 

voor deze specifieke uitkering te verdubbelen. Op 6 april wordt de Tweede Kamer in een 
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commissiedebat geïnformeerd. Op het moment van het schrijven is hierover nog niets 

bekend.  

Op 22 maart is met de woningcorporaties gesproken over energie armoede en is 

afgesproken om op korte termijn de specifieke doelgroep in een kwetsbare positie te 

ondersteunen bij het verlagen van de energierekening.  

4. Regeling Energiegebruik Woningen (RREW) 

In de Stand van Zaken Energietransitie van november 2021 is de RREW regeling toegelicht. 

Op 28 maart heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekend gemaakt dat 

de RREW regeling langer doorloopt. Gemeenten krijgen tot 31 december 2022 de tijd om 

alle activiteiten uit te voeren in plaats van tot 1 augustus 2022. Hiermee stelt de RVO de 

gemeenten in staat om deze regeling ook te combineren met maatregelen van de regeling 

aanpak energiearmoede.   

Inmiddels zijn na november 2021 nog de volgende acties richting inwoners uitgevoerd. 

Hieronder een korte opsomming: 

• Energieboxen zijn samen met IASZ uitgedeeld aan inwoners met een inkomen tot 

130% van het sociaal minimum met kinderen. Dit samen met de 

kledingcadeaukaart actie vanuit IASZ. Er zijn begin december 135 van deze 

energieboxen uitgedeeld aan Heemsteedse (98) en Bloemendaalse (37) inwoners.  

• Begin februari 2022 hebben de  inwoners met een inkomen tot 130% van het 

sociaal minimum zonder kinderen ook een energiebox aangeboden gekregen. Er 

zijn 261 energieboxen uitgedeeld. 

 
• Alle huurders hebben in de afgelopen maanden een brief ontvangen van de 

gemeente voor een gratis energie-advies en een van de drie besparingsboxen. Men 

kan kiezen voor een box gericht op besparen van warmte, besparen van stroom of 

besparen van water. In november hebben alle huurders met een postcode 2104 

een brief ontvangen (543). Hiervan hebben 276 huurders gebruik gemaakt van een 

energieadvies en besparingsbox (50%). Deze actie volgde de actie van september in 

de Provinciënwijk op.  
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• In maart hebben alle andere huurders een brief ontvangen (1338) en hiervan 

hebben inmiddels 47% een energiescan laten uitvoeren. Bij 40% was niemand thuis 

en er vindt nog een ronde langs de deuren plaats.  

Als de acties voor de huurders zijn afgerond worden alle huurders die geen gebruik hebben 

gemaakt van de energiescan alsnog benaderd voor energiebesparende producten. Hierover 

meer verderop in dit jaar.  

5. HeemSteeds Duurzamer Pop Up Binnenweg 93-95 Heemstede 

Sinds januari van dit jaar is de Heemsteedse coöperatie HeemSteeds Duurzamer te vinden 

in de tijdelijke “Pop Up” aan de Binnenweg. In het voormalige pand van de Rabobank zijn 

de energiecoaches op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 

aanwezig. Inwoners en ondernemers kunnen langskomen voor een advies of inschrijven 

voor een energieadvies aan huis. Er wordt veel gebruik gemaakt van de Pop Up. Ook de 

ondernemers van HeemSteeds Duurzamer hebben inmiddels een ‘energielab’ ingericht. 

Hier kunnen de diverse energiebesparende maatregelen in werking worden gezien. Naast 

adviezen over energie besparen kunnen inwoners ook informatie krijgen over het 

inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) of over natuurinclusief bouwen. Lees meer 

over de Pop Up in de nieuwsbrief van Heemstede Duurzaam via de volgende link 

www.heemstededuurzaam.nl/verduurzamen-loop-eens-binnen-bij-de-pop-up-store/ 

 

6. Isolatie actie Zuid-Kennemerland 

In samenwerking met de andere Kennemerland gemeenten is een Isolatie actie opgezet. Er 

zijn webinars gegeven die goed zijn bezocht (400 deelnemers over de 4 gemeenten). In 

Heemstede hebben tot en met 31 maart 208 huiseigenaren een offerte gevraagd voor een 

van de isolatiemaatregelen. De actie is verlengd tot en met 31 mei 2022 om nog zoveel 

mogelijk huiseigenaren te bereiken. Meer informatie is te vinden via de volgende link 

www.duurzaambouwloket.nl/inkoopactie-woningisolatie. Hier zijn ook de webinars op 

terug te kijken.  
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