
Amendement

Amendement voor de vergadering van de raad van: 14 oktober 2021

Agendanummer: 11

Onderwerp: Transitievisie Warmte 1.0, onderzoek naar lokale subsidieregeling 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Aan het conceptbesluit toe te voegen:

met dien verstande dat op pagina 26 onder ‘Project(en) energie besparen’, 4de alinea na de volzin:
 “We gaan eigenaren stimuleren en faciliteren om op zoveel mogelijk natuurlijke momenten (zoals 
bij een verbouwing of aanschaf van een bestaande woning) ook direct te isoleren.”

de volgende tekst wordt toegevoegd: 
"Als gemeente verrichten wij op korte termijn onderzoek naar de mogelijke opbrengsten (baten) en 
de financiële haalbaarheid (kosten) van een lokale subsidieregeling ten behoeve van 
woningisolatie, waarbij de focus wordt gelegd op woningen met een laag, nog nader te bepalen 
energielabel. We houden tegelijkertijd nadere regelgeving van de Rijksoverheid nauwlettend in de 
gaten en zullen bij gelijksoortige regelingen voorrang geven aan beschikbaar gestelde 
Rijksmiddelen. Dit ontslaat ons uiteraard niet van onze lokale verantwoordelijkheid. "

Toelichting:
De transitievisie stelt onze gemeente en haar inwoners voor een aanzienlijke opgave. Een 
belangrijk onderdeel hiervan is de noodzaak om gebouwen, waaronder woningen, beter te isoleren. 
In de Transitievisie Warmte Hillegom (hierna: TVW) wordt onder spoor 1 aangestuurd op een 
energiebesparingsdoelstelling van 15% in 2030 vergeleken met 2014. Om dit doel te bereiken zal 
55% van het woningbestand beter geïsoleerd moeten worden en zal 30% van alle woningen 
uitgerust moeten worden met een (hybride) warmtepomp. Slechts een kwart van de Hillegomse 
woningen is momenteel goed geïsoleerd. Tussen 2014 en 2019 is slechts 3,5% van het 
besparingsdoel behaald. Het tempo moet omhoog om de doelstelling te bereiken.

De TVW stelt dat de gemeente haar inwoners bij deze opgave wil informeren en ondersteunen. 
Gezien de omvang en de korte termijn waarbinnen deze doelstelling verwezenlijkt moet worden, is 
een actieve(re) opstelling van de gemeente middels financiële stimuleringsmaatregelen wenselijk, 
zo niet noodzakelijk om dit doel te behalen.

De warmtetransitie moet voor alle Hillegommers haalbaar en betaalbaar zijn. We willen inwoners 
meekrijgen, niet afschrikken. Isolatiemaatregelen brengen in veel gevallen stevige financiële 
investeringen met zich mee. Met name de (oudere) woningen die slecht geïsoleerd zijn, vergen veel 
aanpassingen die met financiële ondersteuning van de gemeente naar verwachting eerder zullen 
worden verricht. Het voorgestelde onderzoek naar de lokale subsidie dient in het 
uitvoeringsprogramma dat op deze visie volgt, te worden meegenomen.
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