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Voor u ligt de maandelijkse stand van zaken energietransitie voor de commissie Middelen 

van 15 juni 2022. Dit overzicht wordt maandelijks aan de commissie Middelen aangeboden 

in het kader van de actieve informatievoorziening. Voor de commissie Middelen van 16 juni 

2022 wordt de gebruikelijke vorm gehanteerd.  

Het nieuwe college denkt momenteel na over efficiënte vormen van actieve 

informatievoorziening aan de raad. Deze stand van zaken energietransitie maakt hier 

onderdeel van uit.  

In deze stand van zaken vindt u de volgende onderwerpen: 

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

2. De Specifieke Uitkering Energie Armoede en Nationaal Isolatie Programma (NIP) 

3. Zonneparking Heemstede  

 

 

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

Zoals beschreven in de Stand van zaken energietransitie van april 2022 is onder andere 

vanuit de transitievisie warmte een aanpak georganiseerd voor bewoners van een VvE 

pand. We hebben op 19 en 24 mei twee informatiebijeenkomsten gehad. Deze zijn heel 

goed bezocht en zijn heel positief beoordeeld door de aanwezigen.   

 

De eerste bijeenkomst was vooral informatief over de mogelijkheden om te verduurzamen, 

hoe te financieren en hoe krijg je alle eigenaren mee. Tijdens de tweede bijeenkomst zijn 

de aanwezigen geïnformeerd over de opwek van zonne-energie op panden van VvE’s. 

Vervolgens hebben de mensen de gelegenheid gekregen om zich in te schrijven voor een 

reeks trainingen. Na afloop van deze reeks heeft men een concreet stappenplan om mee 
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aan de slag gaan. En wegens groot succes willen we ook in het najaar nog een reeks 

trainingen gaan geven. De aanpak wordt gefinancierd uit het Regionaal 

Energiebesparingsprogramma (REP) een programma van drie jaar in cofinanciering met de 

Provincie Noord Holland. Deze middelen zijn per einde van 2022 conform de afspraak 

volledig besteed.  

 

2. De Specifieke Uitkering Energie Armoede 

Het Rijk heeft eind 2021 een specifieke uitkering van € 92.776 toegekend aan de gemeente 

Heemstede. 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 heeft samen met de gemeente Bloemendaal een projectplan 

opgesteld hoe de gelden het meest effectief ingezet kunnen worden binnen de gestelde 

regels van de specifieke uitkering. De gelden worden met name ingezet voor  

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

voor deze specifieke uitkering te verdubbelen. In de Rijksvoorjaarsnota is opgenomen dat 

er additionele middelen ter beschikking worden gesteld voor energie armoede. Het bedrag 

voor energie armoede wordt verdubbeld. Dit betekent dat er dit jaar 150 miljoen euro 

additioneel beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten voor ondersteuning van kwetsbare 

huishoudens bij het nemen van energiebesparende maatregelen en verdergaande isolatie. 

Dit vormt de opstap naar een meer fundamentele en structurele aanpak en grootschalige 

isolatie via het Nationaal Isolatieprogramma.  

In het Nationaal isolatieprogramma is in november 2021 reeds 68,5 miljoen beschikbaar 

gesteld voor de lokale isolatie aanpak in 2022. Ook deze middelen worden voor de zomer 

aan gemeenten beschikbaar gesteld. Om zowel huishoudens in energiearmoede te kunnen 

ondersteunen als de opstap naar een meer fundamentele en structurele aanpak van 

isolatie te kunnen maken, worden de middelen verdeeld op basis van verschillende criteria. 

De 150 miljoen euro wordt opnieuw verdeeld op basis van het aantal huishoudens in 

energiearmoede conform het onderzoek van TNO. De 68,5 miljoen voor de lokale aanpak 

van het Nationaal Isolatieprogramma in 2022 wordt verdeeld op basis van het bouwjaar 

van de woningen in uw gemeente. Voor Heemstede wordt additioneel beschikbaar gesteld 

€ 92.776 als specifieke uitkering energiearmoede.  En daarnaast wordt € 153.581 

beschikbaar gesteld vanuit het Nationaal Isolatieprogramma. Deze laatste middelen zijn 

beschikbaar voor inwoners van Heemstede om hun woning te verduurzamen naar 

tenminste een energielabel C. De plannen hiervoor moeten nog worden uitgewerkt en 

worden later dit jaar aan het college voorgelegd.  
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3. Zonneparking Heemstede 

In de Stand van zaken energietransitie van april hebben we u geïnformeerd over het project 

zonne-energie boven parkeerterrein Groenendaal. In deze stand van zaken het vervolg van 

het project maar als eerste een korte toelichting hoe Zonneparking Heemstede is ontstaan.  

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. Vanuit de RES Noord-

Holland Zuid hebben we de kans gekregen om als voorbeeldproject samen te werken met 

de organisatie  What Design Can Do (WDCD). Samen met WDCD wordt het zoekgebied ‘ zon 

op parkeren’ in Heemstede uitgewerkt middels een participatietraject. De financiering van 

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

programma op zich genomen.  

Het project is door de opvang van de Oekraïense vluchtelingen twee maanden later gestart.  

We hebben afgelopen woensdag 8 juni de eerste bijeenkomst “Denk en droom mee over 

zonneparking Heemstede” gehad. Alle omwonenden van het sportpark en alle 

sportverenigingen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Daarnaast hebben we 

op dinsdag 24 mei en maandag 30 mei met de fietskar op het sportpark gestaan om met 

gebruikers van het sportpark in gesprek te gaan en ook hen uit te nodigen voor de 

startbijeenkomst.  

Op de avond zelf waren 16 belangstellende aanwezig. Hen is uitgelegd wat de plannen van 

de gemeente zijn voor het parkeerterrein en hoe het participatietraject is ingericht. Na een 

inspiratiesessie, met voorbeelden over hoe dit soort projecten in de ruimte kunnen worden 

ingepast, zijn deelnemers met elkaar in gesprek gegaan. Zij hebben hun zorgen en ideeën 

met elkaar en ons gedeeld. Eerste uitkomsten zijn dat men het belangrijk vindt dat 

omwonende en verenigingen kunnen mee profiteren van de opbrengsten en er veel ruimte 

is voor groen. Ook heeft men hun zorgen rondom hangjeugd gedeeld. Binnenkort zult u een 

uitgebreid verslag van de avond ontvangen.  

Omdat we graag meer mensen betrekken bij de participatie, onderzoeken we de 

mogelijkheid om een online tool (openstad) in te zetten om buurtbewoners en 

omwonenden een stem te geven.   

 

 

 

 

 


