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ONDERWERP 

Collegebericht: Aanpak energieopgave Heemstede 

 

AANLEIDING 

Het college heeft op 12 juli 2022 besloten om een strategie Gas- en Energiecrisis 

voor grootverbruikers in Heemstede op te stellen. Alhoewel Heemsteedse 

grootverbruikers zorgen hebben over de energiecrisis, blijkt uit inventarisatie dat er 

geen aanleiding is voor het opstellen van een strategie alleen voor deze doelgroep.  

 

Het college zet in op een brede en integrale aanpak van de energieopgave. De 

stijging van de energieprijzen en de inflatie leiden ertoe dat steeds meer 

huishoudens en ondernemers problemen hebben met het betalen van hun vaste en 

noodzakelijke lasten. Dit heeft brede maatschappelijke impact en vergaande 

persoonlijke gevolgen. Het college gaat verkennen hoe wij als gemeente,  naast en 

bovenop landelijke maatregelen, maatschappelijke organisaties en bedrijven 

kunnen steunen om duurzaam door deze crisis heen te komen.  

 

In dit collegebericht wordt eerst nader toegelicht welke regelingen al lopen om 

diverse doelgroepen te helpen bij het besparen van energie en het verlagen van de 

energierekening. In de integrale aanpak onderzoeken we hoe we ondersteuning 

kunnen bieden door bestaande maatregelen te versnellen, projecten uit te breiden 

of extra maatregelen te treffen. In deze aankondiging geven we hiervoor eerste 

denkrichtingen. Het streven is om met een brede aanpak voor de energieopgave in 

Heemstede te komen in het najaar 2022. Dit collegebericht sluit af met de toelichting 

waarom de specifieke strategie voor grootverbruikers niet is opgesteld. 

 

Bestaande ondersteuning 

De rijksoverheid en de provincie Noord-Holland hebben diverse middelen 

beschikbaar gesteld of stellen deze op korte termijn beschikbaar. Dit zijn de Regeling 

Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), de specifieke uitkering energie-

armoede, de energietoeslag en middelen uit het Nationaal Isolatieprogramma. De 

provincie Noord-Holland heeft middelen ter beschikking gesteld voor ondernemers 

in het Energiebesparingsakkoord bedrijven Noord-Holland. Met het vaststellen van 

het Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2022-2023 heeft de 

gemeenteraad besloten om met bovengenoemde en eigen middelen onder andere 

onderstaande regelingen uit te voeren. Deze worden tenminste gecontinueerd in de 

komende periode en vormen het startpunt van onze integrale aanpak. 
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Inwoners van Heemstede 

• Energiecoaches voor huiseigenaren en huurders: 

o Leveren van energiecoach adviezen, infrarood opnames van woningen en 

adviezen voor de kleine energiebesparende maatregelen. 700 huiseigenaren 

zijn inmiddels voorzien van een energie-advies (looptijd 2 jaar). 

• Energiearmoede regeling huurders-witgoed wissel: 

o Vervangen van energie slurpend witgoed door witgoed met een hoog 

energielabel en zuinig energieverbruik (één van de regelingen die we 

bekostigen uit de specifieke uitkering energiearmoede);  

o In eerste instantie wordt de regeling ingezet voor inwoners die onder bewind 

staan. Dit wordt, indien het een succes blijkt, uitgebreid naar de groep 

mensen met een inkomen tot 130% van het minimum.  

• Verwarmingssysteemaanpak:  

o Waterzijdig inregelen en afstellen van cv-installaties tijdens onderhoud van 

cv-ketels van huurwoningen. Dit doen we in samenwerking met de 

woningcorporaties. 

• VvE-aanpak  

o Leveren van maatwerkbegeleiding voor VvE’s, zodat ideeën worden 

omgezet in concrete acties; 

o In november 2022 wordt een tweede cursusronde georganiseerd omdat er 

veel interesse is voor de VvE-aanpak. Naar aanleiding van de opgehaalde 

input uit de cursusronde wordt een aanpak opgesteld. Het idee is VvE’s 

(financieel) te ondersteunen bij de planvorming van het verduurzamen van 

hun vastgoed. 

 

Ondernemers van Heemstede 

• Energieadvies: afgelopen jaren heeft een aantal bedrijven een energiescan van 

hun bedrijf laten maken. Zij hebben advies gekregen hoe zij de meeste energie 

kunnen besparen en welke maatregelen zij daarvoor kunnen nemen.  

• Wij zijn in gesprek met ondernemers om op te halen waarbij zij ondersteuning 

kunnen gebruiken om de bovenstaande maatregelen uit te voeren. 

 

Brede strategie voor meer doelgroepen  

In het Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2022-2023 zijn bovenstaande 

activiteiten in gang gezet. Echter, de actuele ontwikkelingen in de gas - en energie 

sector en de gevolgen hiervan maken de urgentie voelbaar om te komen tot een 

bredere en integrale aanpak. Een aanhoudende hoge gasprijs kan tot financiële en 

sociale problemen leiden bij inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen in 

Heemstede. Een brede aanpak voor energiebesparing draagt bij aan het reduceren 

van de energierekening van deze groepen. Daarnaast draagt de aanpak bij aan de 

Europese en nationale opgave om minder gas en energie te verbruiken en zo een 

mogelijk gastekort te voorkomen. In de aanpak onderscheiden we de volgende 

doelgroepen:   
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• Inwoners van Heemstede;  

• Maatschappelijke sector (zorg, onderwijs en sport); 

• Ondernemers;  

• Gemeentelijk vastgoed. 

 

Uitwerking aanpak energieopgave Heemstede 

De komende maanden stellen we een integrale aanpak op. Hierbij wordt ook 

nauwlettend gevolgd of en met welke voorstellen het Rijk komt om de energieopgave 

op te lossen. Het doel is zoveel mogelijk energie te besparen en daarmee de 

energierekening voor zoveel mogelijk doelgroepen zo laag mogelijk te houden. 

 

 
Een dergelijke aanpak brengt capaciteits- en financiële dillema’s met zich mee, waar 

keuzes in gemaakt moeten worden. Voor een zorgvuldige uitwerking hiervan wordt 

ondersteuning ingehuurd. De extra kosten worden in beeld gebracht en verwerkt in 

de eerst volgende begrotingswijziging nadat de raad de aanpak heeft vastgesteld.  

 

Hieronder zijn enkele denkrichtingen opgenomen om een beeld te geven van de 

aanpak. Een uitgebreide inventarisatie is nodig om de verschillende doelgroepen in 

beeld te krijgen. Hierbij proberen we ook de huishoudens  in beeld te krijgen die wel 

een hulpvraag hebben, maar die nu niet bij ons bekend zijn. De huidige denk- en 

planrichtingen: 

- Opzetten van een laagdrempelig en integraal inloopspreekuur op Plein 1 

voor hulp bij inkomen en schulden, met inzet op maatwerk vanuit de 

verschillende beleidsvelden (sociaal en duurzaamheid); 

- Uitbreiding van het werk van de energiecoaches en zogenaamde fix-

brigades die inwoners helpen met aanbrengen van energiebesparende 

producten, eventueel met inzet van commerciële partijen; 

- Stimuleren en faciliteren van lokale energie-initiatieven die bijdragen aan de 

energietransitie;  

- Verkenning voorwaarden voor eventuele versnelling aanpak gemeentelijk 

vastgoed; 

- Continueren energiescans voor bedrijven die dit nog niet hebben gedaan 

zodat ze zo snel mogelijk passende energiebesparende maatregelen 

kunnen nemen;  

- Verkennen  aanvullende ondersteuning voor de basisscholen om energie te 

besparen en het nemen van duurzaamheidsmaatregelen voorafgaand aan 

de IHP planning; 

- Inventariseren van mogelijkheden versnelde verduurzaming 
sportverenigingen. 
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Tijdens het opstellen van het plan van aanpak staan we niet stil. Acties die we 

vooruitlopend al kunnen nemen, omdat deze weinig extra capaciteit en financiën 

vragen, voeren wij direct uit. 

 

Grootverbruikers als specifieke groep  

Om voor te sorteren op de maatschappelijke gevolgen van de hoge gasprijzen en 

de lage gasleveringszekerheid, heeft het college 12 juli ingestemd met het opstellen 

van de Strategie Gas- en Energiecrisis Heemstede Grootverbruikers 2022. 

Aanleiding hiervoor was het activeren van het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-

G) door het kabinet op 20 juni 2022 en het afkondigen van het eerste niveau van 

een gascrisis. Toegezegd is om deze strategie in september ter besluitvorming aan 

de gemeenteraad aan te bieden.   

 

De maatregelen die het kabinet heeft genomen hebben nog niet geleid tot een 

substantieel lagere gasprijs. In Heemstede zijn de gevolgen van de hoge gasprijs 

voor grootverbruikers tot nu toe beperkt, na een eerste inventarisatie blijkt dat zij 

aankomende winter nog gunstige en lopende energiecontracten hebben. Daarom is 

het niet nodig een specifieke strategie voor alleen grootverbruikers in Heemstede op 

te zetten. We nemen dit wel mee in de integrale aanpak. 

 

PLANNING  

In december wordt de aanpak energieopgave Heemstede (A-stuk) aan de raad 

voorgelegd. In de tussenliggende periode houden we u op de hoogte via 

collegeberichten.  


