
Subsidieregeling Innovatieve Aanpakken 
Inleiding en achtergrond 

In december 2015 is een aangepast Belastingplan gepresenteerd. Daarbij is een reservering 

afgesproken van 100 miljoen voor energiebesparing in de bestaande koopwoningvoorraad waarmee 

ook budget beschikbaar kwam voor Innovatieve Aanpakken. De VNG en Bouwend Nederland hebben 

vervolgens met de Stroomversnelling een voorstel gedaan voor de inzet voor de Innovatieve 

Aanpakken. Binnen de Innovatieve Aanpakken kunnen gemeenten samen met de aanbodzijde een 

aanvraag doen voor een bijdrage uit het beschikbare budget. Het gaat daarbij om een regeling 

gericht op procesinnovatie voor een aanpak die als doel heeft bestaande koopwoningen ineens dan 

wel in stappen naar energieneutraal te renoveren. De regeling valt onder het ministerie van BZK. 

 

Doel en doelgroep 

Doel is: Het verhogen van het energetisch niveau van de bestaande particuliere woningvoorraad en 

de opschaling en versnelling hiervan, door middel van lokale en/of regionale innovatieve aanpakken. 

Met de innovatieve aanpakken worden eigenaar-bewoners gestimuleerd hun woning te 

verduurzamen richting energieneutraal. Of ze dat doen, en in welk tempo, hangt af van de keuzes die 

de eigenaar-bewoners daarbij zelf maken. 

Subsidieaanvraag regio IJmond Zuid-Kennemerland ‘Eerst Aanpakken, Dan 

Opschalen’  
Algemene gegevens 

Aanvragende gemeente  : Gemeente Haarlem, namens de regio IJmond-Zuid  

  Kennemerland 

Bestuurlijk trekker   : wethouder Cora Yfke Sikkema, namens de wethouders van  
  de regio IJmond-Zuid Kennemerland 

Gemeente(n) waar deze aanpak gaat plaatsvinden:  
  Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en  
  Spaarnwoude, Heemstede, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en  
  Zandvoort  

Samenwerkingspartner   : ODIJmond 
Stichting Huizen Aanpak  : circa 45 ondernemers uit de regio IJmond-Zuid  

  Kennemerland 
Aangevraagd subsidiebudget  : € 1.055.000 

Looptijd    : november 2016 tot en met december 2018 

 

Samenvatting van de aanvraag 

Om de doelstelling van een klimaatneutrale regio IJmond-Zuid Kennemerland in 2050 te halen, 

moeten er jaarlijks circa 3.000 woningen energieneutraal gerenoveerd worden of in (no regret) 

stappen daar naar toe. Om die reden voeren de Rijksoverheid, de Provincie Noord-Holland en de 

gemeenten in de regio de druk op woningeigenaren op, om de eigen woning energiezuiniger te 

maken. Een van de instrumenten daarvoor is onderstaande Innovatieve Aanpak.  

In onze Aanpak is een grote rol weggelegd voor de bestaande Stichting Huizen Aanpak (SHA). Doel 

van SHA: verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. De aan de Stichting deelnemende 

bouwers, installateurs, architecten, adviseurs en overheden vormen al sinds 2013 een netwerk met 



een degelijke overlegstructuur, een energieloket en uitstekende bewonersrelaties. De SHA fungeert 

als betrouwbare lokale gids, garandeert dat samenwerkingen en (prijs)afspraken worden nagekomen 

en dat de consument alles vanuit één loket kan (laten) regelen.  

Het Consortium Samenwerkende Vakmensen is de uitvoeringsorganisatie van SHA. Zij hebben uit 

eigen gelederen zes Productmarktcombinaties (PMC) geformeerd voor evenzovele woningtypen.  

In een Innovatieteam van experts en studenten worden de renovatieconcepten verder 

(door)ontwikkeld en kwalitatief en prijstechnisch verbeterd. 

De SHA wordt via marketing strategisch in de markt gepositioneerd. Een goede interne en externe 

communicatie, ondersteund met online marketing, zal voor zichtbaarheid en vindbaarheid zorgen. 

De dienstverlening van de deelnemende aanbieders wordt via training geoptimaliseerd. 

SHA 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.  

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

Innovatieve Aanpakken wordt de huidige verbouwcapaciteit van SHA opgevoerd van 10 tot 300 

woningen. Dat is een ambitieuze maar realistische schaalsprong met een potentiele jaarlijkse omzet 

van € 3.000.000 tot € 6.000.000. Hiermee heeft de SHA een goed verdienmodel om voor 1 januari 

2020 op eigen benen te staan. 

  



Begroting en cofinancieringsplicht 
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fase 1: nov 

2016t/m 

april  2017

fase 2: mei 

2017 t/m 

april  2018

fase 3: mei 

2018 t/m 

dec 2018

Voorbereiding x € 50.000

    idem x € 20.000

PMC 1 x € 40.000 € 20.000

PMC 2 x € 40.000 € 20.000

PMC 3 x € 40.000 € 20.000

PMC 4 x € 40.000 € 20.000

PMC 5 x € 40.000 € 20.000

PMC 6 x € 40.000 € 20.000

Inzet eigen uren 6 PMC's a € 60.000 x € 240.000 € 120.000

Research & Development

      innovatiekalender x € 5.000 € 5.000

      roadmap gasloze wijken x € 20.000

      opzetten fonds x € 20.000

      inhuur studenten x € 7.500 € 7.500

Innovatieteam

      eneutraal verbouwing x € 40.000

     huur x € 8.400 € 8.400
     Studententeam: stagevergoeding, 

coordinatie en begeleiding x € 10.000 € 10.000

EOT x € 7.500 € 7.500

Marketing en communicatie x € 75.000 € 75.000

Marketing en communicatie x € 70.000 € 70.000

Coordinatie en kennisdeling x € 12.500 € 12.500

Projectleiding x € 25.000

      idem x € 45.000 € 45.000

Accountmedewerker/Energieloket x € 15.000 € 30.0001,0 fte Gemeente 

Haarlem/ODIJmond x € 76.000 € 76.000

Opstart Energieke Stad 2.0, Laat 

open data voor je werken € 75.000

     Aanvullend budget voor ODE a € 

165.000 bij derden zoeken

Subtotaal € 95.000 € 966.900 € 586.900

Totaal € 1.648.800

Cofinanciering eigen middelen € 81.800

Cofinanciering eigen uren € 512.000

subsidiebedrag per fase € 50.000 € 622.500 € 382.500

Aan te vragen subsidiebedrag € 1.055.000
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