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Stimulering energie besparing huizen

ln september 2OL6 heeft de Rijksoverheid een subsidie beschikbaar gesteld voor het nemen van
energiebesparende maatregelen voor huizen (SEEH). Vanaf aprilZOLT kunnen huiseigenaren geen

beroep meer doen op deze regeling, omdat de pot leeg is. Voor huurders blijft de subsidieregeling
van kracht. ln de Rijksbegroting heeft voor 2019 zijn extra middelen opgenomen om de regeling te
verlengen. Deze middelen worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor VVE's
(https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/subsidie-voor-energiebesparing-alleen-voor-we%E2%80%99s-
2019 ). Voor woningbezitters verwezen wordt naar lokale regelingen. Er in Heemstede geen

simuleringsmaatregelen zijn voor het nemen van energiebesparende maatregelen voor huizen.
https://www.energiesubsÍdiewiizer.nl/resultaten. Dit terwijl het gemiddelde energielabel in
Heemstede laag is enenergiebesparing misschien wel de grootste opgave is voor Heemstede als het
gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen.

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 8 november 2018,

Constaterende dat:

¡ Duurzaamheid een onderwerp is dat bij alle part¡jen in de gemeenteraad hoog op de agenda staat;
¡ Het college de ambitie heeft om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn;
o We hiervoor niet alleen duurzame energie moeten opwekken, maar ook energie moeten besparen;
. Heemstede over bovengemiddeld veel oude woningen beschikt die slecht gersoleerd zijn (zie bijlage);
o De landelijke Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) in 2018 is stopgezet.

Overwegende dat

o Verduurzaming van woningen grotendeels nog op gang gebracht moet worden in Heemstede;
¡ Verduurzaming van woningen financieel bereikbaar moet zijn voor alle inwoners;
o Het financieel stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen bijdraagt aan het realiseren van de

klimaatdoelstelling van de gemeente.
¡ Er in 2019 een duurzaamheidsbeleid 2020-2024 wordt opgesteld, waarin energiebesparing van

woningen zeker terug zal komen.
o 2019 een overgangsjaar is, waarin we niet stil willen zitten, maar het nemen van energiebesparende

maatregelen willen aanmoedigen

Verzoekt het college om:
¡ Voor 2019 in het uitvoeringsplan duurzaamheid een subsidieregeling op te nemen. Zodat isolatie en

het gasloos maken van woningen gestimuleerd wordt.
¡ Hiervoor een voorstel te doen voor dekking.

En gaat over tot de orde van de dag.



Heemstede, 9 november 2018

door:

Links

Bijlage: Verdeling woningen naar energielabel in procenten

Onderwerp Ifeemstede Nederland
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Bron: https://www.waarstaatjeqemeente.nl/dashboard/Energie-en-klimaaUEnergielabel-
woningen--13421
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