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1. Inleiding 

In december 2015 heeft het Rijk een aangepast Belastingplan gepresenteerd. Naar aanleiding 

van de klimaattop in Parijs is daarbij een reservering afgesproken van 100 miljoen voor 

energiebesparing in de bestaande koopwoningvoorraad. De reservering valt onder het 

ministerie van BZK. 

 

Het ministerie van BZK heeft een aantal doelen voor dat bedrag geformuleerd, waaronder een 

innovatiesubsidie met de naam Innovatieve Aanpakken. De subsidieregeling is bedoeld voor 

regionale aanpakken om bestaande koopwoningen ineens dan wel in stappen naar 

energieneutraal te renoveren. Binnen de Innovatieve Aanpakken kunnen regio’s samen met 

de aanbodzijde (de ondernemers) een aanvraag doen voor een bijdrage uit het beschikbare 

budget. 

 

Voor de regio IJmond-Zuid Kennemerland komt deze subsidieregeling precies op een goed 

moment. Want in deze regio werken de gemeenten en de aanbodzijde al sinds 2014 samen als 

het gaat om energiebesparing in de particuliere woningvoorraad. Eigenlijk was al het 

voorbereidende werk net gedaan toen de innovatiesubsidie beschikbaar werd gesteld door 

BZK. Samen met circa 45 ondernemers van de aanbodzijde hebben de gemeente Haarlem en 

ODIJmond dan ook de Innovatieve Aanpak voor deze regio geschreven. De naam is ’Eerst 

Aanpakken, Dan Opschalen!’. 

 

Het College bekrachtigt hiermee de definitieve subsidieaanvraag. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college vraagt, namens de regio IJmond-Zuid Kennemerland, de subsidie Innovatieve 

Aanpakken aan om bestaande koopwoningen ineens dan wel in stappen naar 

energieneutraal te renoveren.  

2. Het besluit tot aanvraag heeft geen financiële consequenties want er is nog geen 

beschikking.  

3. Bij toekenning wordt er een persbericht opgesteld met een persmoment voor de 

ondernemers en de betrokken wethouders van de regio IJmond-Zuid Kennemerland. 

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer. 

 

3. Beoogd resultaat 

Een financiële bijdrage van het ministerie van BZK van € 1.055.000 voor het uitvoeren van 

de Innovatieve Aanpak ’Eerst Aanpakken, Dan Opschalen!’. 

 

4. Argumenten 

Het besluit past binnen ingezet beleid 

De Innovatieve Aanpak ’Eerst Aanpakken, Dan Opschalen!’ sluit goed aan bij één van de 

doelen uit de programmabegroting, namelijk om Haarlem in 2030 klimaatneutraal te laten 

zijn. Ook sluit dit project goed aan bij de geformuleerde doelstellingen vanuit de kadernota 

Haarlem Duurzaam en het programma Haarlem Klimaat Neutraal 2030.  

 

Het besluit draagt bij aan de wens tot opschaling en versnelling van het duurzaamheidsbeleid 
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De raad heeft bij de behandeling van het Duurzaamheidsprogramma 2015-2019 

aangedrongen op versnelling en opschaling van de uitvoering.  

Met de huidige landelijke financierings- en subsidiemogelijkheden en de bijdrage van de 

Subsidie Innovatieve Aanpakken wordt de huidige verbouwcapaciteit van Stichting Huizen 

Aanpak opgevoerd van 10 naar 300 woningen.  

 

Het besluit draagt bij aan de regionale samenwerking 

De Innovatieve Aanpak ’Eerst Aanpakken, Dan Opschalen!’ geeft invulling aan de 

doelstellingen van de regio IJmond-Zuid Kennemerland en de MRA om in 2050 

klimaatneutraal te zijn. De regionale samenwerking sluit goed aan bij de beleidsagenda 2016-

2020 van de Provincie Noord-Holland en de middelen die de Provincie daarmee voor 

verduurzaming beschikbaar stelt.  

 

Het besluit draagt bij aan innovatie en ontwikkeling 

De Stichting Huizen Aanpak werkt samen met het project ‘De Energieke Stad 2.0, laat Open 

Data voor je werken’. Dit is een open data platform met applicaties om nuttige data 

beschikbaar te stellen voor ondernemers en bewoners. Door informatie als ‘open data’ 

beschikbaar te stellen kunnen burgers en bedrijven nieuwe online informatiediensten 

ontwikkelen voor energiebesparing en energieopwekking.  

 

Het besluit draagt bij aan het opbouwen van ervaring met de aardgasloze toekomst 

Met deze subsidieaanvraag wordt een ‘roadmap’ voor aardgasloze wijken ontwikkeld en gaan 

de eerste twee wijken alvast met het aardgasloze scenario aan de slag (Garenkokerskwartier 

en Ramplaankwartier). 

 

Het besluit draagt bij aan het programma en de exploitatie van het Centrum voor 

Duurzaamheid 

Volgens de ondernemers van de Stichting Huizen Aanpak ontstaat er behoefte aan een 

voorbeeldwoning wanneer 300 huishoudens per jaar hun woning energieneutraal of in 

stappen daarnaar toe laten verbouwen. Eén van de mogelijkheden zou de voormalige 

dienstwoning van de Haarlemmer Kweektuin kunnen zijn. Met deze subsidie is rekening 

gehouden met € 40.000 om van de dienstwoning een showcase voor energieneutraal 

verbouwen te maken. Bij de uitwerking van dit plan zal worden samengewerkt met de 

Stichting Haarlemmer Kweektuin. 

 

Financiële paragraaf 

De totale kosten van de Innovatieve Aanpak ’Eerst Aanpakken, Dan Opschalen!’ zijn 

geraamd op € 1.648.800 waarvan € 81.800 cofinanciering met middelen en € 512.000 

cofinanciering met uren. Met de subsidie wordt een bedrag van € 1.055.000 aangevraagd, 

voor de periode december 2016 tot en met december 2018. 

 

In december 2016 zal de standaardvergoeding van € 50.000 voor de eerste fase worden 

uitgekeerd. Op 1 mei 2017 start de tweede fase met een subsidiebedrag van maximaal € 

622.500 en op 1 mei 2018 de derde fase met een subsidiebedrag van maximaal € 382.500. 

 

De beschikking wordt bij de kadernota verwerkt.  

 

1. De cofinanciering van € 81.800 met middelen bestaat uit:  

a. € 40.000 beschikbare eigen middelen van de ondernemers;  
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b. € 25.000 voor een projectleider op basis van bestaande middelen van de afdeling 

Milieu; 

c. € 16.800 huurkosten voor de dienstwoning Kleverpark die komen te vervallen 

volgens afspraak met de afdeling Vastgoed omdat deze aanvraag ook een 

subsidie van € 40.000 oplevert om van de dienstwoning een voorbeeldwoning te 

maken. 

2. De cofinanciering van € 512.000 met uren bestaat uit: 

a. Al in de begroting geraamde uren van de afdeling Milieu en het subsidiebureau a 

€ 76.000 gedurende de looptijd van de Innovatieve Aanpak. 

b. Al in de begroting geraamde uren van ODIJmond a € 76.000 gedurende de 

looptijd van de Innovatieve Aanpak.  

c. Uren die de ondernemers zelf nog gaan maken in de uitvoering van deze aanpak 

a € 360.000. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Risico wanneer er onvoldoende resultaat wordt geleverd. 

De subsidieregeling is zo opgezet dat het aangevraagde budget in drie fases wordt uitgekeerd. 

Een beoordelingscommissie adviseert of de aanpak in aanmerking komt voor de volgende 

fase en de bijbehorende vervolgbijdrage.  

 

In de subsidieaanvraag ‘Eerst Aanpakken, Dan Opschalen’ zijn de resultaten voor deze drie 

fasen voor onze regio beschreven. Wanneer de resultaten per fase niet gehaald worden dan 

zal dit consequenties hebben voor het vervolgbudget. De commissie kan zelfs adviseren om 

van vervolgbudget af te zien. 

 

De systematiek van de subsidieverstrekking is zo ingestoken dat bij onvoldoende resultaat 

een aanpak geen vervolgbudget toegekend krijgt. Dat betekent dat een gemeente niet het 

risico loopt om budget, bij het behalen van onvoldoende resultaat, terug te betalen. (Zie 

Bijlage 3. Randvoorwaarden Innovatieve Aanpakken, Punt 8 Financieringsvoorwaarden).  

 

Eerste naar 300 woningen dan naar 3.000 woningen per jaar 

Met de Subsidie Innovatieve Aanpakken wordt de huidige verbouwcapaciteit van Stichting 

Huizen Aanpak opgevoerd van 10 naar 300 woningen per jaar. Dat is slechts de eerste 

schaalsprong die nodig is om de doelstelling van een klimaatneutrale regio IJmond-Zuid 

Kennemerland in 2050 te halen. Uiteindelijk moeten er jaarlijks circa 3.000 woningen 

energieneutraal gerenoveerd worden of in stappen daar naar toe. 

 

6. Uitvoering 

De subsidieaanvraag voor Innovatieve Aanpak ’Eerst Aanpakken, Dan Opschalen! is op 29 

september 2016 ingediend. 

 

Op 10 oktober 2016 heeft de beoordelingscommissie vastgesteld dat de aanvraag meer dan 60 

punten heeft gekregen en voor de eerste fase gehonoreerd zal worden. 

 

De aanpak staat al in de steigers en wordt sinds deze toekenning voortvarend in gang gezet.  

 

In december 2018 is de regeling afgelopen. 

 

7. Bijlagen 



 

 

 

 

 

 

2016/481161 Subsidieaanvraag ‘Eerst Aanpakken, Dan Opschalen!’  

4 

 

Bijlage 1. Samenvatting van de Innovatieve Aanpak ’Eerst Aanpakken, Dan Opschalen!’ 

Bijlage 2. De gehele Innovatieve Aanpak ’Eerst Aanpakken, Dan Opschalen!’ 

Bijlage 3. Randvoorwaarden Innovatieve Aanpakken 

Bijlage 4. Innovatieve Aanpakken uitslag beoordelingscommissie 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 


