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  Inleiding  

 
In maart 2019 is het Uitvoeringsprogramma 2019 ter kennisneming aan de commissie middelen aangeboden. In dit uitvoeringsprogramma 
2019 zijn diverse projecten en acties uiteengezet.  

 
Een aantal projecten zijn regionaal uitgevoerd waardoor er enkele meevallers zijn ontstaan. Daarnaast zijn sommige projecten in co- 
financiering met bijvoorbeeld het MeerlandenFonds, de Provincie Noord Holland of de Rabobank uitgevoerd. Hierdoor zijn van enkele  
projecten kleine bedragen niet ingezet. Het totaal van deze diverse kleinere meevallers zijn ingezet voor de inhuur van extra expertise  
voor het opstellen van de Nota Duurzaam Heemstede 2020 – 2024. 

 
Daarnaast zijn nog niet alle bedragen in 2019 besteed maar zijn de projecten wel in gang gezet en worden deze in 2020 verder uitgevoerd.  
Deze budgetten worden bij de jaarrekening 2019 voorgelegd om mee te nemen naar 2020 via resultaatbestemming.  
 
Hierbij gaat het om de inhuur van extra expertise voor het opstellen van de Nota Duurzaam Heemstede 2020 – 2024, voor de haalbaarheidsstudie  
naar restwarmte uit watertransportleiding, nader onderzoek potentie riothermie Heemstede, Wij Maken Heemstede website en nieuwsbrief  
continueren, de energiemonitoring van gemeentelijk vastgoed en de transitieversneller. 
Deze transitieversneller van € 30.000 wordt in 2020 ingezet voor inwoners van Heemstede die actief de energietransitie versnellen door hun  
woning te verduurzamen.  
 
In de volgende pagina’s een beknopt verslag van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 waarbij per project kort is samengevat hoe het  
project is uitgevoerd en met welk resultaat.  
 
  



 

 Beknopt verslag Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 
 

 

 Regionaal Energiebespaarprogramma (REP) verduurzamen gebouwde omgeving Provincie Noord-Holland 
(financiering 50% Heemstede, 50% Provincie Noord-Holland in onderstaand schema is alleen de 50% van de gemeente Heemstede opgenomen als bedrag). 

 Dit programma is erop gericht om de gebouwde omgeving in de Provincie Noord-Holland te stimuleren te verduurzamen. De activiteiten zijn erop gericht 
inwoners te motiveren, inzicht te verstrekken en te informeren over de mogelijkheden hun woning te verduurzamen. De subsidie is in regionaal verband van 
IJmond en Kennemerland ingediend. De gemeenten hebben op hun eigen niveau lokale nuances erin aangebracht waar nodig.  

 Project  Omschrijving  Wie Kosten Uitgevoerd in 2019 en beknopt resultaat 

1 Collectieve inkoopacties en 
wijkaanpak samen met 
Stichting Huizenaanpak, 
HeemSteeds Duurzamer of 
Duurzaam Bouwloket 2019. 

Organisatie van gezamenlijke 
inkoopacties voor inwoners gericht op 
energiebesparing en duurzame 
opwekking bij particuliere woningen. 

Ruimtelijk 
beleid/ODIJ 

€ 5.700 Aanpak samen met Duurzaam Bouwloket voor de 
jaren ’30 woningen waarbij inwoners aanspraak 
hebben kunnen maken op een infrarood scan en 
een technisch adviesgesprek. Op de avond waren 
150 inwoners aanwezig. Er hebben 30 
huiseigenaren gebruik gemaakt van de infrarood 
scan en het technisch adviesgesprek. 

2 Stichting Huizenaanpak (samen 
met HeemSteeds Duurzamer) 

Abonnement. Digitaal loket voor 
inwoners en digitaal platform bij 
collectieve acties voor inwoners gericht 
op verduurzamen van de woning.  

Ruimtelijk 
beleid/ODIJ 

€ 5.900 Het loket van Stichting Huizenaanpak is voor 2019 
beschikbaar geweest. HeemSteeds Duurzamer 
heeft actief samenwerking gezocht met om van de 
bereikbaarheid van het loket en de showroom 
gebruik te maken.  

3 Klimaatcafés Bewustwording van Heemstedenaren op 
het gebied van duurzaamheid, onder 
meer door voorlichting en prikkelende 
sprekers. Minimaal 1 café per kwartaal. 

Ruimtelijk 
beleid 

€ 1.800 Er is gestart met Stichting Klimaatgesprekken om 
in Heemstede 12 Klimaatcoaches op te leiden. Er 
zijn in het weekend van 24 januari 2020 
uiteindelijk 10 klimaatcoaches in Heemstede 
opgeleid. Zij gaan nu in duo’s Klimaatworkshops 
geven vanaf 24 maart 2020. 

4 Duurzaam Bouwloket Abonnement. Digitaal loket voor 
inwoners waar advies wordt gegeven 
inzake verduurzaming van de eigen 
woning en nieuw- en verbouw. 

Ruimtelijk 
beleid/ODIJ 

€ 3.000 In 2019 was het Duurzaam Bouwloket opnieuw het 
online loket voor inwoners en ondernemers in 
Heemstede die vragen hebben over het 
verduurzamen van hun woning. Dit wordt ook 
gecontinueerd in 2020 en 2021. 

 



 Project  Omschrijving  Wie Kosten Uitgevoerd in 2019 en beknopt resultaat 

5 VvE aanpak met Huizenaanpak Verduurzaming van 
appartementengebouwen en andere 
complexen waar een VvE aanwezig is die 
verantwoordelijk is voor beheer en 
onderhoud van de betreffende panden. 

 

Ruimtelijk 
beleid/ODIJ 

€ 2.900 In 2019 heeft een bijeenkomst voor de VvE’s 
plaatsgevonden met de Stichting Huizenaanpak 
(SHA). Deze was succesvol en er hebben 18 VvE’s 
zich aangemeld om te starten met een uitgebreide 
scan. Deze aanpak wordt verder gecontinueerd in 
2020 met het Duurzaam Energieloket. Deze 
organisatie gaat solitair verder met de VvE aanpak 
(zonder SHA) in 2020. 

6 Communicatie door middel van 
bijvoorbeeld een ‘webinar’ om 
diverse doelgroepen te 
bedienen. 

Er is vastgesteld dat bepaalde 
doelgroepen behoefte hebben aan meer 
online communicatie over verduurzamen 
van hun woningen bijvoorbeeld door 
middel van een ‘webinar’ in plaats van 
het bijwonen van een informatieavond. 

Ruimtelijk 
Beleid 

€ 1.700 Dit heeft nog niet plaatsgevonden maar is 
toegevoegd aan het budget van de Klimaatcoach 
trainingen waarvoor is geworven in 2019 (zie ook 
hierboven dat er 10 inwoners zijn getraind als 
coach en die nu weer inwoners gaan opleiden). 

7 Infrarood safari  Individuele scans van woningen en 
gesprekken met huiseigenaren gericht 
op maatwerk voor specifieke woningen. 

Ruimtelijk 
beleid 

€ 1.700 Er zijn in 2019 en begin 2020 bij 30 huiseigenaren 
infrarood opnames gemaakt. En hebben ze gebruik 
gemaakt van de technische adviesgesprekken. 

8 Traject langer zelfstandig thuis 
wonen 

 

Regionale aanpak samen met het 
Duurzaam Bouwloket dat ouderen langer 
zelfstandig thuis kunnen wonen en het 
verduurzamen van de woning.  

Ruimtelijk 
Beleid/ODIJ 

€ 1.600 Deze aanpak is niet in deze vorm gestart. Er is wel 
gestart met verduurzamen van woningen binnen 
de VvE’s waar vaak veel ouderen wonen. 

9 Collectieve inkoopactie 
verduurzaming woningen 
huiseigenaren. 

Samen met HeemSteeds Duurzamer 
zetten we collectieve acties op voor 
huiseigenaren in Heemstede om te 
stimuleren te verduurzamen. 

Ruimtelijk 
Beleid 

€ 900 HeemSteeds Duurzamer heeft zich ingezet voor 
collectief inkoop tijdens de diverse bijeenkomsten 
die in 2019 hebben plaatsgevonden. 

10 Deelname jaarlijkse duurzame 
Huizenroute 

We promoten dat Heemstedenaren bij 
anderen in de woning kunnen ervaren en 
zien wat je kunt doen om je woning te 
verduurzamen. 

Ruimtelijk 
Beleid/ODIJ 

€ 500 Duurzame Huizenroute heeft plaatsgevonden in 
november 2019. In de regio hebben diverse 
huiseigenaren hun woning open gesteld voor 
buurtgenoten en hun ervaringen gedeeld. 

11 Uitvoering van deze 
subsidieregeling 

OD IJmond voert voor de hele regio het 
penvoerder schap en de financiële 
afwikkeling van deze subsidieregeling 
(uren en projectmanagement). 

ODIJ € 4.300 Deze uren vallen uiteindelijk voor een groot 
gedeelte onder de gemeenschappelijke regeling 
met de OD IJmond. Het resterende budget wordt 
via deze REP-regeling overgeheveld naar 2020 en 
2021. 

   SUBTOTAAL € 30.000  



 Energietransitie Heemstede 
(Gedekt door begroting 2019 voor € 25.000) 

Vanuit het Klimaatakkoord heeft de gemeente de regie om een Transitievisie warmte op te stellen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat deze in 2021 
gereed is. In 2019 en 2020 worden voorbereidende en verkennende projecten opgezet voor deze visie. Tevens heeft de gemeente de regie om de Regionale 
Energie Strategie (RES) op te zetten in samenwerking met alle gemeenten van de Provincie Noord-Holland Zuid. De volgende projecten worden in 2019 
uitgevoerd om te komen tot de RES en de Transitievisie warmte. 

 

 Project  Omschrijving  Wie Kosten  

12 Opstellen van de Regionale 
Energie Strategie (RES). Kosten 
zijn € 200.000 voor de hele 
regio. 

Opstellen van een deel-RES in 
samenwerking met de gemeenten in 
Zuid-Kennemerland en IJmond. Deze 
RES wordt uiteindelijk opgenomen in de 
RES Noord-Holland Zuid. In de RES 
wordt inzicht gegeven in het regionale 
vraag en aanbod van energie op de 
middellange en lange termijn en de 
ruimtelijk impact hiervan. 

Ruimtelijk 
beleid/ODIJ 

€ 10.000 In 2019 is voor het opstellen van de startnotitie 
RES IJmond Zuid Kennemerland gebruik gemaakt 
van een externe procesbegeleider. De kosten 
hiervan zijn verdeeld over de 7 gemeenten. Voor 
Heemstede waren deze kosten € 6000. Het overige 
budget wordt toegevoegd aan onderzoek voor 
haalbaarheidsstudie warmte (watertransportleiding 
en riool). 

13 Verder onderzoek naar potentie 
riothermie in Heemstede 

Nader onderzoek naar de mogelijkheden 
voor laagtemperatuurwarmte uit 
rioolwater voor bijvoorbeeld Plein1 of de 
gemeentewerf. 

Ruimtelijk 
beleid/VOR 

€ 9.000 Er is begin 2020 akkoord gegeven voor het 
uitvoeren van dit onderzoek. Er wordt in het 
najaar van 2020 resultaat van dit onderzoek 
verwacht. Het budget wordt voorgelegd in de 
jaarrekening 2019 om over te hevelen naar 2020 
via resultaatbestemming. 

 

14 Expertise transitievisie warmte Ondersteuning bij de voorbereiding van 
een uiterlijk in 2021 aan de raad ter 
vaststelling aan te bieden transitievisie 
warmte. Hierin worden keuzes gemaakt 
ten aanzien van de volgorde waarin de 
wijken van Heemstede op een duurzame 
energievoorziening overgebracht kunnen 
worden, welke bronnen hiervoor 
beschikbaar zijn en hoe met het 
financieringsvraagstuk omgegaan kan 
worden. 

Ruimtelijk 
beleid/ODIJ 

€ 6.000 Dit bedrag is ingezet voor de haalbaarheidsstudie 
voor restwarmte uit de watertransportleiding. Het 
bedrag is wordt verder aangevuld met budget van 
2020 (zie ook de nota Duurzaam Heemstede 2020 
– 2024). Dit haalbaarheidsonderzoek is gestart in 
het begin van 2020. En de resultaten worden in de 
zomer van 2020 verwacht. Dit vormt onder andere 
een basis voor de Transitievisie Warmte welke 
uiterlijk eind van 2021 moet zijn vastgesteld.  

   SUBTOTAAL € 25.000  

 



  

Uitvoering duurzaamheidsprogramma 2019 
(Uit begroting 2019 € 40.000 en overnemen uit begroting 2018 € 45.900) 

De projecten voor het komende jaar zijn volgend op ingezet bestaand beleid, nieuw beleid vanuit het college-akkoord, uitwerking van 
aangenomen moties op het gebied van duurzaamheid en passend binnen de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord. Vooruitlopend op de Nota 
Duurzaamheid 2020 – 2024 worden de projecten hieronder ingedeeld in de vier thema’s: Energietransitie, Circulaire economie, 
Klimaatadaptatie en Ecologisch groen beleid. 

 Thema Energietransitie  

 Project  Omschrijving  Wie Kosten  

15 Transitieversneller bij collectief 
van huiseigenaren met als doel 
stimulatie private 
huiseigenaren met collectieve 
initiatieven die willen voorlopen 
in het verduurzamen. We gaan 
hierbij de Motie Stimulering 
Huizen uitwerken. 
 

Opzetten van een regeling voor 
Heemstede om energiebesparing 
huiseigenaren te stimuleren en te 
versnellen. Hierbij eerst goed nagaan 
waar behoefte aan is door dit te peilen 
bij inwoners en zo invulling geven aan 
de Motie Stimulering Energiebesparing 
Huizen. 

Ruimtelijk 
beleid en BWT 

 € 30.000 Dit is nog niet besteed in 2019 en wordt in 2020 
ingezet voor inwoners van Heemstede die actief de 
energietransitie versnellen door hun  
woning te verduurzamen. In de jaarrekening 2019 
wordt voorgelegd om dit budget mee te nemen 
naar 2020 via resultaatbestemming. 

16 Communicatie platform en 
communicatieconcept. Dit is 
tevens uitwerking van de motie 
Maak inwoners wegwijs in 
duurzaamheid en een 
onderdeel van de motie 
Duurzaamheid 2.0. 

Ontwikkeling van een 
duurzaamheidscommunicatieplatform 
voor inwoners, bedrijven en organisaties 
in Heemstede om gericht te kunnen 
informeren. Hierbij worden de online 
lokketten van het Duurzaam Bouwloket 
en de Huizenaanpak een onderdeel. 

Ruimtelijk 
beleid en 
communicatie 

 € 10.000  In juni 2019 is het digi-panel ingezet om de 
behoefte te peilen over duurzaamheid en de 
communicatie hieromtrent. Daarnaast heeft een 
onderzoek plaatsgevonden om de communicatie 
goed af te stemmen met deze behoefte. Er is sterk 
naar voren gekomen dat men een nieuwsbrief een 
goed informatiekanaal vindt. Deze wordt sinds 1 
januari 2020 iedere drie weken verstuurd. 
Daarnaast is de website 
www.WijMakenHeemstede.nl gelanceerd. Hierop 
worden initiatieven vanuit de samenleving en de 
gemeentelijke organisatie gedeeld.  
 

17 Gemeentelijke zonnedaken 
worden voorzien van 
zonnepanelen 

Kinderopvang van De Ark en De Evenaar 
aan de van der Waalslaan worden 
voorzien van zonnepanelen. 

Bouwkunde € 9.000 Er is besloten dat dit budget wordt toegevoegd aan 
de energiemonitoring van het gemeentelijk 
vastgoed (zie punt hieronder) 

18 Energiemonitoring gemeentelijk 
vastgoed 

Inzicht verkrijgen in energieverbruik als 
onderbouwing voor beleid gemeentelijke 
vastgoed 

Bouwkunde € 9.000 De opdracht hiervoor is begin 2020 uitgezet en 
hiervoor wordt het bedrag van € 18.000 
voorgelegd in de jaarrekening mee te nemen naar 
2020 via resultaatbestemming.  



 

 Project  Omschrijving  Wie Kosten  

19 Energietransitie en 
ondernemers Heemstede en 
uitwerken van de motie 
Duurzaamheidsprijs voor 
ondernemers. 

Bijeenkomsten organiseren voor 
ondernemers ten aanzien van 
verduurzamen en energie besparen. 
Organiseren van energie-bespaar-
estafette Heemsteedse ondernemers. 

Ruimtelijk 
beleid 

 € 4.000  In 2019 is de energiebespaar-estafette bij twee 
ondernemers uitgevoerd. En zij zijn actief aan het 
besparen. Dit wordt in 2020 gecontinueerd. 

20  Sportverenigingen 
verduurzamen  

Verder ondersteunen van 
sportverenigingen met het 
verduurzamen van de clubhuizen en 
velden. 

ODIJ € 4.000 Er is in 2019 bij twee sportverenigingen een 
energiescan uitgevoerd.  

21 Duurzaam advies bij 
verbouwing woningen 

Opzetten folder voor die iedereen 
ontvangt bij aanvraag vergunning of 
subsidie over verduurzamen woning en 
aardgasvrij. 

Bouw- en 
woningtoezicht 

€ 4.000 Er is een digitale en fysieke folder ontworpen 
welke bij communicatie met inwoners of tijdens 
bijeenkomsten is gedeeld met inwoners.  

22 Klimaatgesprekken scholen 
NME 

Organisatie Klimaatgesprekken zet zich 
in op basisscholen om gesprekken te 
voeren over het klimaat en het milieu. 

Ruimtelijk 
beleid 

€ 4.000 De Stichting Klimaatgesprekken heeft in 
Heemstede 10 inwoners opgeleid tot klimaatcoach.  

23 Lidmaatschap Klimaatverbond Jaarlijks lidmaatschap van het 
Klimaatverbond ter ondersteuning van 
uitvoering klimaatbeleid.  

Ruimtelijk 
beleid 

€  1.500 Is een jaarlijks lidmaatschap voor gemeenten, 
provincies en waterschappen. Organisatie deelt 
kennis op het gebied van duurzaamheid en voert 
diverse landelijke acties uit. 

24 Green Deal Zorg Bijeenkomsten over verduurzamen 
zorginstellingen en doel is dat alle 
instellingen zijn aangesloten bij de Green 
Deal Zorg. 

ODIJ € 1.500 Deze bijeenkomsten hebben in regioverband 
plaatsgevonden en ook in 2019 zijn 
zorginstellingen aangesloten bij de Green Deal 
Zorg of hebben een ‘hoger’ niveau behaald en da  

25 Prestatie afspraken regionaal 
duurzaamheid 

Verdere afspraken over duurzaamheid in 
jaarafspraken meenemen bij prestatie 
afspraken.  

Ruimtelijk 
Beleid/ODIJ 

- Ook in 2019 is duurzaamheid opgenomen in de 
prestatie afspraken met corporaties. Daarnaast 
wordt ook afzonderlijk gesproken met corporaties 
over de energietransitie.  

 

 

 



 Thema Circulaire economie  

 Project  Omschrijving  Wie Kosten  

   

26 Ondersteuning maatschappelijk 
verantwoord inkopen (Actieplan 
MVI 2019 - 2020) 

Implementatie van onder meer circulair 
aanbesteding- en inkoopbeleid.  

Ruimtelijk 
beleid 

€ 4.000 Dit bedrag is ingezet bij het maatschappelijk 
verantwoord aanbesteden van de brug bij het 
IJsbaanpad.  

27 Circulaire economie Heemstede  Ondernemers in Heemstede stimuleren 
circulair te ondernemen in samenwerking 
met o.a. De Meerlanden en HeemSteeds 
Duurzamer  

Ruimtelijk 
beleid 

€ 2.000 Hiermee is het initiatief van HeemSteeds Gezwam 
verder ondersteund. Een aantal ondernemers, de 
gemeente zelf en een sportvereniging levert 
koffiedik in. De bewoners van Hartekamp Groep 
doen tevens actief mee aan dit initiatief met het 
inzamelen van koffiedik en het verwerken hiervan.  

28 Green Key Plein 1 zet zich in om het Green Key 
certificaat te behalen. Het certificaat 
richt zich op de diverse thema’s.  

ODIJ € 2.000 Plein 1 is heeft diverse activiteiten uitgevoerd 
welke bijdragen aan de Green Key.  

29 Afvalscheidingsdoelen voor 
2020. Eind 2019 is het helder 
hoe deze worden bereikt. 

Deze doelstelling valt onder het 
afvalbeleid en voor de pilot en 
communicatie zijn reeds middelen 
beschikbaar gesteld. 

VOR - Hierover is begin 2020 nog geen besluit genomen. 

      

 Thema Ecologisch groen beleid  

30 Lidmaatschap Operatie 
Steenbreek 

Om het ‘vergroenen’ van tuinen te 
stimuleren sluiten we aan bij operatie 
steenbreek.  

Ruimtelijk 
beleid/VOR 

€ 900 Inmiddels is Gemeente Heemstede lid van operatie 
Steenbreek. Dit bedrag is niet toereikend dus is in 
2020 ook budget gereserveerd voor het 
lidmaatschap van Operatie Steenbreek en 
communicatie rondom ‘steenbreek’ en groene 
tuinen.   

   TOTAAL 85.900  

 

 


