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MEMO 

Voorstel subsidieaanvraag “regionaal energiebesparingsprogramma 
woningen Noord-Holland 2018” 
 

Algemeen 

Aan Directeurenoverleg Fysiek Domein 

Van F.C. van der Zandt 

Datum 3 september 2018 

Verspreiden Nee 

Kenmerk 18.0007875 

 

Subsidieregeling 

De Provincie Noord-Holland heeft een nieuwe subsidieregeling “regionaal 
energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2018” ingesteld. Met deze regeling kunnen 

samenwerkende Noord-Hollandse gemeenten subsidie aanvragen voor het opstellen en uitvoeren van 

een samenhangend regionaal programma, waarmee eigenaren-bewoners worden gestimuleerd om 

verduurzamingsmaatregelen te treffen. Het dient te bestaan uit: 

- een regionaal energieloket en; 

- activiteiten waarmee eigenaren-bewoners worden gestimuleerd daadwerkelijk te investeren in 

verduurzaming. 

 

De regio kan aanspraak maken op € 785.344,-- (op basis van aantal woningen), mits we datzelfde 

bedrag co-financieren. Het gaat dan om een totaal bedrag van ruim 1,5 mln euro. Hiervoor dienen we 

minimaal 2.582 woningen te verduurzamen. Gezien de ervaring van Energie Besparen Gooi en Vecht 

moet dat te doen zijn. 

 

Indienen subsidieaanvraag 

Tweemaal kan er subsidie bij de Provincie NH worden aangevraagd. Uiterlijk op 13 september 2018 

vóór 17.00 uur  en/of tussen 1 januari 2019 tot en met 25 juli 2019 vóór 17.00 uur.  

 

In overleg met de provincie is afgestemd om voor 13 september een eerste aanvraag te doen van        

€ 200.000,-- voor energie-bespaar projecten, waarvan €100.000,-- subsidie (en € 100.000,-- co-

financiering door de regio). Dit o.a. in verband met het doorgaan/ door ontwikkelen hetgeen in gang is 

gezet. Een regionaal programma voor het resterende subsidiebedrag (€ 685,344,--) kunnen we dan in 

de eerste helft 2019 indienen. Op dit moment is de co-financiering niet geregeld. We hebben, gelet op 

de deadline en belang van continuïteit van het loket en het programma, voor de eerste aanvraag een 

(voorlopige) oplossing gevonden door de  co-financiering te doen via bestaande VNG middelen 

€87.000,--, aangevuld met een deel Regio €13.000,--. Hiermee kan de subsidie aanvraag toch voor de 

deadline van 13 september gedaan worden. Gemeenten wordt gevraagd rekening te houden met 

genoemde cofinanciering van € 785,344,-- voor de nog nader uit te werken vervolgaanvraag in de 

eerste helft van 2019 (en de cofinanciering van genoemde eerste aanvraag, nu gedaan als ‘voorschot’ 
vanuit bestaande middelen). 

 

Aangezien het kort dag is vragen we in lijn met het lopende project EBGV voor 4 basisprojecten 

subsidie aan. Daarmee continueren we de lijn die we al vijf jaar met elkaar uitvoeren. Tevens geven we 

in de aanvraag alvast aan waar we heen willen (‘nieuw’ platform/loket). De tweede aanvraag willen we 

met de stakeholders verder uitdenken en -werken. Hiervoor wordt begin 2019 een nieuwe 

subsidieaanvraag voorbereid. 
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4 Projecten 

De volgende 4 projecten willen we nu aanvragen: 

 

a) Door ontwikkelen energieloket  
We gaan het huidige loket door ontwikkelen. Hier gaan we informatie ontsluiten voor de verschillende 

doelgroepen. Denk aan: ik heb een eigen woning, ik ben huurder, ik woon in een VvE, ik woon in een 

monument / beschermd dorpsgezicht, ik ga mijn woning verbouwen welke stappen moet ik dan 

doorlopen bij de gemeente, mijn wijk gaat van het gas af en dan?.  

 

Wij blijven gebruik maken van het Duurzaam Bouwloket, aangezien veel inwoners hier starten met hun 

zoektocht naar het nemen van duurzame maatregelen. Het contract met hun verlengen we voor in 

ieder geval 1 jaar.  

 

Omdat de behoeften verschillend zijn, worden bewoners, energie coöperaties en andere partners 

betrokken bij dit proces. Modules als het verduurzamen van historische gebouwen, kunnen hier aan 

worden toegevoegd. Het is dus echt een loket in ontwikkeling en wording. Hierbij is van belang om als 

regio een gezamenlijk verhaal te ontwikkelen, wat als kapstok fungeert voor alle communicatie 

uitingen. 

 

b) Verduurzamen historische gebouwen 
Doel is om tot een complete informatievoorziening naar inwoners en bewoners te komen over 

verduurzamingsmaatregelen met behoud van monumentale en cultuurhistorische waarden. Hiervoor 

is uitgebreide toelichting nodig die momenteel op de gemeentelijke websites niet mogelijk is. Met 

Groene Grachten zijn we hier over in gesprek. 

- Verduurzamen van monumenten is maatwerk. Inhoudelijke expertise is nodig om goed te kunnen 

adviseren en informeren hierover. Standaardmaatregelen en materialen kunnen niet zonder meer 
worden toegepast, werkzaamheden zijn vaak vergunningplichtig. 

- Het gebruik van materialen en technieken in de bouwkunst is vaak regio specifiek. Door de Groene 

Menu kaart Regionaal in te zetten krijgen we de kans om deze karakteristieken te inventariseren 

en letterlijk op de kaart te zetten en uit te dragen.  
- Aan monumenten en historische bebouwing kleeft vaak het idee dat niets mag alles moeilijk is. 

We willen graag voorbeeldprojecten realiseren zodat we kunnen laten zien wat er mogelijk is om 

zo een sneeuwbaleffect aan verduurzamingsmaatregelen te creëren.  

 

c) Opleiden energiecoaches 
De energie coöperaties in de regio werken met elkaar samen in de Stichting Energie Verbonden. De 

lokale coöperaties bereiken met hun lokale netwerk vele inwoners die hun woning willen 

verduurzamen, maar vaak niet weten hoe. Door energiecoaches op te leiden via Energie Verbonden 

kunnen we op een laagdrempelige manier inwoners informeren wat er mogelijk is om de 

energierekening te verlagen en/of de woning te verduurzamen.  

 

d) Fysiek loket in de wijk 
In onze regio zijn al een aantal wijken, die hebben aangeven nu al de transitie in te gaan naar een 

aardgasvrije wijk (zoals Hilversumse Meent, RemCom in Naarden en de Bijvanck in Blaricum). Juist in 

deze wijken spelen vragen over wat men nu al doen om de woning te verduurzamen, bijvoorbeeld 

elektrisch koken et cetera. Door fysiek in de wijk aanwezig te zijn, kan er meteen antwoord worden 

gegeven op dit soort vragen. Ook kan er ervaring op worden gedaan hoe het beste een fysiek loket kan 

worden georganiseerd (openingstijden, belafspraken, avondinloop). Regionaal kunnen deze mensen 

opgeleid worden die het loket bemensen, zodat we weten dat er een kwalitatief goed advies gegeven 

wordt. Dit kan deels samen met activiteit c.  
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Voor de aanvraag medio 2019 kunnen we denken aan: 

- Zichtbaar maken regionale aanpak, visie, strategie, samenwerkende partijen 

- Communicatie uitingen (voorbeelden ophalen verduurzaamde woningen, campagnes et cetera) 

- Netwerken opzetten. 

- Opzetten van Financiële regelingen.  

- Organiseren Bewonersavonden, acties. 

- Inzet van tools om inwoners te bereiken (slimwonen app, omons, et cetera). 

- Postcoderoos initiatieven ondersteunen. 

- Ervaring opdoen met Wijkaanpak “van het gas af”. 
- Et cetera… 

 

Zoals aangegeven. Deel één van de aanvraag (uiterlijk 13 september) is vooral gericht op continuatie 

en door ontwikkeling met alle stakeholders van het loket, waarvoor dan in de eerst helft 2019 een 

vervolgaanvraag zal worden voorbereid. 

 


