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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De stand van zaken uitvoering motie 05 (E201841084) uit de raadsvergadering van 12 november
2018, waarin de raad uitspreekt “Verduurzaming is in ons maatschappelijk belang, de
gemeentelijke financiering dient hierop aangepast te worden om de doelstellingen te behalen” en
waarin het college wordt verzocht
- Duidelijke voorwaarden te stellen die gericht zijn om de CO2-reductie in Heerhugowaard
te behalen
- Het Duurzaamheidsfonds Heerhugowaard beschikbaar te stellen voor inwoners, VVE’s,
scholen, (sport)verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die hun
vastgoed willen verduurzamen
- Met een voorstel te komen bij de voorjaarsnota 2019 over de voorwaarden die worden
verbonden aan de projecten en daarnaast periodiek te informeren over de bestedingen
die er mee gedaan worden.
Inleiding
De inzet van de bestemmingsreserve Duurzaamheid is op dit moment aan voorwaarden
verbonden. Bedragen onder €25.000,- kunnen zonder tussenkomst van uw raad worden
verstrekt, mits deze besteding past binnen het bestedingsplan van de reserve. In beginsel heeft
de reserve een revolverend karakter1. Bedragen die het drempelbedrag overstijgen dienen aan
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uw raad te worden voorgelegd ter goedkeuring. Voor de duurzaamheidsambities van gemeente
Heerhugowaard kunnen verschillende kleinschalige activiteiten worden bekostigd of processen
worden ondersteund. In potentie kan de bestemmingsreserve een bijdrage leveren aan de door
uw raad geformuleerde duurzaamheidsambities, met name in het ondersteunen van particuliere
woningbezitters in de verschillende duurzaamheidstransities.
Kernboodschap
Op dit moment worden in de warmte- en energietransitie ervaringen opgedaan in de pilot
Rivierenwijk-Zuid. In de uitvoering van deze pilot wordt de betaalbaarheid van de
duurzaamheidstransities voor particulier woningbezitters als op te lossen probleem herkend. Het
overschakelen naar een duurzaam energie- en warmtesysteem en de daarbij komende
investeringen voor isolatiemaatregelen en (technische) apparatuur vormen een drempel
waardoor de bereidheid van particulier woningbezitters om mee te gaan in deze transities minder
wordt. Omdat deze wijkaanpak een pilot is die de opmaat vormt voor de overige wijken in
Heerhugowaard is met de strategisch partners in deze wijkaanpak een werkgroep financiering
opgericht die het betaalbaarheidsvraagstuk probeert op te lossen. Gezocht wordt naar een
mogelijkheid om mensen te faciliteren in de duurzaamheidstransities en te onderzoeken welke
voorwaarden daarvoor werken en niet werken.
Een van de mogelijkheden daarbij is het inzetten van de bestemmingsreserve bij het ontzorgen
van inwoners. Dat kan op verschillende manieren, onder meer aanvullend op een rijksbijdrage,
als tussenoplossing vooruitlopend op rijksmiddelen voor particuliere woningbezitters of als
zelfstandig fonds. Die mogelijkheden worden onderzocht en, waar mogelijk wordt er in de pilot
wijkaanpak een vorm van financiële ondersteuning ingezet om van te leren voor overige
wijkaanpakken.
Op dit moment wordt door de gemeente Heerhugowaard een aanvraag subsidie Programma
Aardgasvrije Wijken (PAW) voorbereid voor de Rivierenwijk Zuid, welke subsidie mede ingezet
kan worden voor de betaalbaarheid of voorfinanciering van particulier woningbezitters. In
samenspraak met, onder meer, HVC, Woonwaard, Duurzaam Bouwloket en de eigen ambtelijke
organisatie wordt een voorstel uitgewerkt om vanuit de PAW-subsidie en de eigen
bestemmingsreserve een fonds op te richten met als doel de duurzaamheidstransities voor
particuliere woningbezitters financieel haalbaar te maken en hen daarin ook te ontzorgen. Hierbij
wordt ook samengewerkt met de onafhankelijke stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
(SVn). Deze stichting kan financieringsoplossingen voor de verduurzaming van bestaande
woningen aandragen. Op basis van de samenwerking met verschillende stakeholders en
aangedragen mogelijkheden wordt na een eerste ambtelijke toetsing een proces over eventuele
besluitvorming over de verdere inzet en implementatie van een oplossing opgestart. Hierover
volgt nadere informatie zodra concrete vervolgstappen inzichtelijk zijn.
Consequenties
De uitvoering van de motie van uw raad van 12 november 2018 wordt dusdanig opgevat dat in de
pilot/wijkaanpak van de Rivierenwijk-Zuid onderzocht wordt op welke manier particuliere
woningbezitters gefaciliteerd kunnen worden in de energietransitie. Hierbij wordt specifiek
gekeken naar de manier en voorwaarden van financiering. Afhankelijk van de rijksbijdrage zal
hierbij de bestemmingsreserve duurzaamheid ingezet kunnen worden, of in toekomstige
wijkaanpakken onder de juiste voorwaarden ingezet kunnen worden.
Communicatie
In de uitwerking van dit voorstel is nog geen externe communicatie benodigd. Zodra een voorstel
voor het inrichten van het fonds wordt gedaan zal daaraan ook een communicatieparagraaf
worden toegevoegd.
Vervolg
Voor de zomer 2020 zal duidelijk worden of de gemeente in aanmerking komt voor de
rijksbijdrage in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Over deze uitslag en de
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daarop gebaseerde vervolgstappen zal uw raad geïnformeerd worden. Omdat de hoogte van de
financiering van een in te richten fonds (en de inzet van de eigen reserve daarbij) afhankelijk is
van het beschikbaar komen van de rijksbijdrage zal waarschijnlijk na de zomer een voorstel
richting uw raad komen over het inrichten van een fonds verduurzaming particulier woningbezit.
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