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1. INLEIDING
Het uitvoeringsplan Energietransitie Blaricum, periode 2020, is de praktische uitwerking van het
Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. Het uitvoeringsplan richt zich op een periode van een jaar.
Ieder jaar wordt een nieuw uitvoeringsplan gemaakt. Daarin worden de plannen voor het komend jaar
uiteengezet en wordt verslag gedaan van de voorgaande periode. Het uitvoeringsplan wordt ter
vaststelling aan het college voorgelegd en ter kennisname aan de raad aangeboden.
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het ambitieuze Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022.
Daarna volgen in hoofdstuk 3 per project de evaluatie van het voorgaande uitvoeringsplan en de plannen
voor het komend jaar. Sommige projecten worden in regionaal verband, in samenwerking met de regio
Gooi en Vechtstreek, uitgevoerd. Hoofdstuk 4 geeft de organisatie en het budget weer.
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2. PROGRAMMA DUURZAAM BLARICUM 2018-2022
Ambitieuze doelstelling
Conform het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 moet er in 2022 28% CO2 bespaard zijn in
Blaricum ten opzichte van 1990. Tevens moet er dan 16% duurzame energie worden opgewekt in de
gemeente. Dit is een zeer ambitieuze doelstelling.
Hoge ambitie voor CO2-reductie nader verklaard
Van 1990 tot en met 2017, dus in 27 jaar tijd, is in Blaricum 10 kiloton CO2 bespaard (bron:
Klimaatmonitor). Vanaf 2018 t/m 2022, dus in 5 jaar tijd, moet nog eens 4,82 kiloton, oftewel 4.820 ton
CO2 bespaard worden om aan de doelstelling van het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 te
voldoen. Het monitoren van CO2 gegevens loopt ruim 2 jaar achter in de databases, vandaar dat naar
2017 gerefereerd wordt.
CO2-uitstoot

1990

2013

2015

2017

Doel 2022

(kiloton)

Nog te
realiseren
CO2
reductie
2018-2022

Totaal

163.000

142.957

141.629

bekend in
Nederland

Blaricum
exclusief
auto(snel)
wegen

58

50

47

135.722

117.504

17% CO2

28% CO2

reductie

reductie

48

42

= 17 % CO2

= 28% CO2

reductie

reductie

t.o.v. 1990

t.o.v. 1990

18.218

6

Eemnes heeft
39 kiloton
CO2 uitstoot
Laren heeft
60 kiloton
CO2 uitstoot
Tabel1 : De cijfers komen uit de Klimaatmonitor. Exclusief de cijfers van 1990. Deze zijn overgenomen uit het Programma
Duurzaam Blaricum 2018-2022.
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Om een beeld te geven hoeveel 6 kton CO2 oftewel specifiek 6.430 ton CO2 is, hierbij een aantal
kengetallen:


Een gemiddeld huishouden stoot ruim 9 ton CO2 per jaar uit (gas, elektra en vervoer). Als alle 4.738
huishoudens in Blaricum in de periode 2018-2022 15 % CO2-uitstoot reduceren, wordt het doel
bereikt.



Een reguliere windmolen van 3 MegaWatt bespaart jaarlijks zo’n 3.100 ton CO2. Er zijn dus ca. 2
windmolens nodig om het doel in 2022 te halen.



Het gerealiseerde zonneveld langs de A1 in Eemnes bespaart jaarlijks zo’n 3.400 ton CO2. Er zijn dus
ca. 2 van dergelijke zonnevelden nodig om het doel in 2022 te behalen.

Hoge ambitie voor duurzame opwek nader verklaard
In 2010 werd 3,1% van wat er aan energie wordt verbruikt duurzaam opgewekt, in 2015 5,1% en in 2017 is
dat 4,4% (bron: Klimaatmonitor). Het monitoren van deze gegevens loopt ruim 2 jaar achter in de
databases, vandaar dat naar 2017 gerefereerd wordt. Het doel van 16% duurzame energie-opwek in 2022
is daarmee nog lang niet in zicht.
Regionale ambitie
Conform het Klimaatakkoord in Parijs wil Nederland in 2050 energieneutraal zijn. Conform het regionaal
vastgestelde beleid in de regio Gooi en Vechtstreek willen we binnen één generatie en beslist voor 2050
komen tot een energieneutrale regio.

Vertaalslag naar uitvoering
Bij de uitvoering van het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 wordt gekozen voor een
pragmatische aanpak die aansluit bij de mogelijkheden die er op dit moment in de markt en bij
gebouweigenaren zijn.
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3. PROJECTEN
In het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 worden de projecten genoemd die nodig zijn om de
verduurzamingsdoelstelling te halen. In het Uitvoeringsplan Energietransitie Blaricum 2018-2019 is per
project een praktische vertaalslag hiervan gemaakt. Daarbij is rekening gehouden met de mogelijkheden
die er op dat moment in de markt en bij gebouweigenaren waren.
In dit hoofdstuk worden per project de acties van het Uitvoeringsplan Energietransitie Blaricum 20182019 geëvalueerd. Tevens worden per project de plannen voor 2020 beschreven.
De projecten zijn:
Project 1: Buurtgerichte aanpak naar aardgasloos en hernieuwbaar
Project 2: Stimuleren en ontzorgen
Project 3: Een goed draaiend energieloket
Project 4: Corporatiewoningen verduurzaamd
Project 5: Monumentale of beeldbepalende objecten verduurzaamd
Project 6: Gemeentelijk vastgoed verduurzaamd
Project 7: Maatschappelijke gebouwen verduurzaamd
Project 8: Particuliere initiatieven
Project 9: Gas en elektriciteit jaarlijks vergroend
Project 10: Openbare verlichting vervangen door LED
Project 11: Natuur en milieueducatie op scholen
Project 12: Nieuwbouw aardgasloos
Project 13: Verduurzamen VvE’s
Project 14: Zonnepanelen op geluidsscherm
Project 15: Communicatie en voorlichting
Project 16: Verkenning ultradiepe geothermie (NIEUW)
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PROJECT 1: BUURTGERICHTE AANPAK NAAR AARDGASLOOS

Transitievisie Warmte
Van Rijkswege moet elke gemeente eind 2021 een Transitievisie Warmte door de raad hebben
vastgesteld. Daarin moet per wijk het alternatief voor aardgas staan. Tevens moet daarin een tijdspad
zijn opgenomen waarin de wijken worden verduurzaamd. Voor de wijken die voor 2030 worden
aangepakt moet er dan tevens een uitvoeringsplan gemaakt zijn.

Afbeelding 1:
Weergave van de stappen die tot eind 2021 zullen worden doorlopen en op welk schaalniveau, in het kader van de Transitievisie
Warmte (TVW).
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RES
Per RES-regio (Regionale Energie Strategie) moet een jaar na het ondertekenen van het Klimaatakkoord
een bod uit worden gebracht hoe de regio bijdraagt aan hernieuwbare energie (met bewezen
technieken, o.a. zon en wind) en hoe ze in een duurzame warmtevoorziening voorziet. Blaricum valt
daarbij onder de deelregio Gooi en Vechtstreek, dat weer valt onder de RES-regio Noord-Holland Zuid
(RES NHZ). Naar verwachting wordt eind dit jaar het Klimaatakkoord ondertekend.

Afbeelding 2:
Weergave van de stappen die tot en met 2021 zullen worden doorlopen en op welk schaalniveau in het kader van de RES.
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Afbeelding 3: Landelijke planning RES en Transitievisie Warmte

Evaluatie 2018-2019
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stonden ten aanzien van project 1 de onderstaande acties gepland.
Actie 1: Kiezen of we een wijk aandragen als pilot voor de regio.
Actie 2: In de regio meewerken aan de totstandkoming van een regionale energiekansenkaart.
Actie 3: Start met één wijk, als pilot, die het meest potentie heeft om op korte termijn te
verduurzamen. Aansluitend bij de wijk die qua openbare ruimte op de ‘schop’ gaat.
Deze acties hebben tot de volgende resultaten geleid.
Resultaat actie 1
De Regio Gooi en Vechtstreek wil aan de slag met pilot wijkaanpakken om ervaring op te doen met de
energietransitie in wijken. De gemeente Blaricum heeft de wijk de Bijvanck en VvE de Wetering
aangedragen als potentiële pilots.
Resultaat actie 2
De gemeente Blaricum heeft meegewerkt en gedacht aan de totstandkoming van een
Energiekansenkaart. Het betreft een GIS-kaart met vele kaartlagen met data die kan helpen om te
komen tot een gemeentelijke Transitievisie Warmte. Het betreft onder andere data over de huidige
infrastructuur (o.a. energie, riool, water), energiebronnen, gebouwinformatie en eigendomsinformatie.
Als resultaat ligt er nu regionaal een eerste versie van de Energiekansenkaart. Er wordt regionaal iemand
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aangetrokken die deze kaart bij gaat houden. Daarnaast wordt de kaart geïmplementeerd in het GISsysteem van de afzonderlijke gemeenten.
Resultaat actie 3
Aangezien er voor de wijk de Bijvanck een reconstructie gepland staat, is besloten om tevens de
mogelijkheden voor een energietransitie in die wijk te verkennen. Voor deze verkenning is € 20.000
subsidie bij de Provincie Noord-Holland aangevraagd en ontvangen. Bureau Overmorgen heeft op basis
daarvan opdracht gekregen om de mogelijkheden te onderzoeken. Begin 2020 wordt het
onderzoeksresultaat opgeleverd.
In november 2019 zijn de bewoners van de wijk door middel van een bewonersavond voor de eerste keer
‘meegenomen’ in de opgave. De opkomst was dusdanig groot dat nog een herhaling van de avond in
december volgt. Zodat bewoners die er de eerste keer niet bij konden zijn, alsnog de gelegenheid
krijgen deel te nemen aan de bewonersavond.

Afbeelding 4: Bericht in Noord Hollands Dagblad
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Plannen 2020
In 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland.
Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020
Actie 1: Op basis van het onderzoeksresultaat van Bureau Over Morgen de energietransitie in de
Bijvanck zo ver als mogelijk en gewenst meenemen in de plannen voor de reconstructie.
Actie 2: Verkennen en opstarten van een gemeentelijke Transitievisie Warmte (TVW).
Actie 3: Het organiseren van een lokaal atelier om tot gedragen scenario’s voor de RES te komen.
Actie 4: Op regionale schaal komen tot een concept bod voor de RES-regio Noord-Holland Zuid.
Actie 5: Afhankelijk van het verloop van acties 2 en 3: mogelijk komen tot een definitief bod voor de
RES regio Noord-Holland Zuid.
Uitvoering door: Het project Energietransitie in de Bijvanck is onderdeel van het grotere project
Reconstructie van de Bijvanck. De projectmanager duurzaamheid en de projectleider van de Bijvanck
werken hierin samen en betrekken de afdeling Openbare Ruimte erbij. De acties m.b.t. de TVW en de
RES coördineert de Projectmanager duurzaamheid in overleg met de wethouder duurzaamheid. Ook
hierbij worden de afdeling Openbare Ruimte en externe partijen betrokken. Ondersteuning wordt
geboden vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek en de Provincie Noord-Holland.
Kosten: Eventuele aanvullende onderzoekskosten voor het project Bijvanck zijn op dit moment nog niet
duidelijk en vallen onder het reconstructie-project.
De gemeentelijke kosten voor de Transitievisie Warmte (TVW) worden voor 2020 geraamd op € 20.000.
De kosten voor het RES-traject worden voor 2020 eveneens geraamd op € 20.000. Daarbij zijn ook nog
€ 2.500 kosten voor het organiseren van een lokaal atelier geraamd. Daarnaast zal de projectmanager
duurzaamheid in 2020 veel uren spenderen aan de TVW en het RES-traject.
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PROJECT 2: STIMULEREN EN ONTZORGEN

Duurzaamheidslening Blaricum
In Blaricum worden sinds 2018 duurzaamheidsleningen aangeboden. Laagrentende leningen, door middel
van een revolverend fonds, voor het verduurzamen van woningen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse Gemeenten (SVn) beheert het fonds en verstrekt de leningen. Particuliere eigenaren kunnen
tot een maximumbedrag van € 25.000 aanspraak maken op deze regeling. Er is door de gemeenteraad
€ 500.000 beschikbaar gesteld voor deze regeling.
Objectgebonden financiering
In het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022, alsook in het onlangs gepresenteerde landelijke
Klimaatakkoord, wordt voorgesteld om met objectgerichte financiering aan de slag te gaan. Op basis van
concept onderzoeksresultaten van de Erasmus Universiteit om de baatbelasting als instrument voor
objectgebonden financiering te gebruiken, blijkt dat vervolgstudie noodzakelijk is. De gemeente Eemnes
gaat vooruitlopend hierop al mee experimenteren.
Regionale ontzorgdienst
Het tempo waarin op dit moment gebouweigenaren hun woning of bedrijven verduurzamen is te laag om
tijdig de duurzaamheiddoelen te realiseren. Naast goede financieringsregelingen-/producten is het van
belang te klantreis in zijn geheel vlot te trekken. Om de gebouweigenaar van A tot Z te ontzorgen.
De Regio Gooi en Vechtstreek heeft daarom in samenwerking met de regiogemeenten, waaronder
Blaricum, de contouren voor een “ontzorgdienst” opgesteld. Deze ontzorgdienst moet particuliere
woningeigenaren en bedrijven van A tot Z helpen hun gebouw te verduurzamen.
Deze dienstverlening biedt onder meer het volgende:


een betrouwbaar bouwkundig en financieel advies op maat en in alle stappen van de keten een
betrouwbaar kwaliteitslabel door gecertificeerde adviseurs en bedrijven,



ondersteuning van de kracht van de lokale initiatieven,



de mogelijkheid tot opschaling naar significante aantallen verduurzamingsmaatregelen per jaar.

Daarbij wordt met name ingezet op de no-regret maatregelen.
Op basis van deze kaders is het Projectatelier.119 van Herman Schotman gevraagd dit plan nader uit te
werken. Op basis van zijn plan is provinciale subsidie, met cofinanciering van de gemeenten,
beschikbaar gesteld om de ontzorgdienst in 2020 te realiseren.
WinstUitJeWoning
Eind 2019 heeft de Rijksoverheid de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) regeling gelanceerd. Een
regeling voor gemeenten om bewoners te stimuleren, d.m.v. ‘laaghangend fruit’ oplossingen, energie te
besparen. De gemeente Blaricum is in dat kader in gesprek gegaan met de organisatie WinstUitjeWoning.
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Een reeds bij 50 gemeenten bewezen initiatief dat bewoners faciliteert en ontzorgt om
energiebesparende maatregelen te treffen. Het initiatief helpt bewoners en bedrijven elkaar op een
efficiënte wijze te vinden en tegen een gunstig tarief tot energiebesparende maatregelen te komen.
Vanuit de gemeente Blaricum is € 125.326 budget, voor uitvoering van dit initiatief in Blaricum, in het
kader van de RRE-regeling aangevraagd. De gemeente is in afwachting van toekenning. De actie kan
vooruitlopend op de Regionale ontzorgdienst de verduurzaming bij particulieren in 2020 op gang
brengen.

Evaluatie 2018-2019
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stonden ten aanzien van project 2 de onderstaande acties gepland.
Actie 1: De duurzaamheidslening voortzetten en verder onder de aandacht brengen.
Actie 2: Verkenning mogelijkheden objectgebonden financiering in de regio en voor de gemeente
Blaricum.
Deze acties hebben tot de volgende resultaten geleid.
Resultaat actie 1: Tot 18 oktober 2019 zijn er 41 duurzaamheidsleningen bij de gemeente aangevraagd.
Daarvan zijn inmiddels 26 leningen door het SVn verstrekt. In totaal voor een bedrag van € 187.101. Dit
komt neer op gemiddeld € 7.200 per lening. De meeste leningen zijn verstrekt voor het plaatsen van
zonnepanelen. Daarnaast zijn o.a. leningen voor de uitvoering van isolerende maatregelen en het
installeren van warmtepompen verstrekt.
Resultaat actie 2: In opdracht van de gemeente Laren is de mogelijkheid van objectgebonden
financiering door middel van de baatbelasting onderzocht. Het resultaat daarvan is dat de baatbelasting
niet zomaar kan worden ingezet voor objectgebonden financiering. Dat kan alleen met een ‘houtjetouwtje’ oplossing van ‘baatbelasting op verzoek’ van de eigenaar. Maar daarmee is het onvoldoende
objectgebonden. Om het wel objectgebonden te maken zal er nieuwe wet- en regelgeving moeten
komen. In Bergen en Dalfsen wordt met de ‘houtje-touwtje’ oplossing geëxperimenteerd. De resultaten
van het onderzoek worden met BZK in Den Haag besproken en kunnen eventueel leiden tot een
initiatiefvoorstel voor een nieuwe wet. Daarnaast worden landelijk nog diverse andere vormen van
objectgebonden financiering uitgeprobeerd.
Objectgebonden financiering via een VvE-constructie is ook een interessante vorm. VvE-de Wetering,
maakt hier gebruik van voor de financiering van de mogelijke renovatie en verduurzaming van haar
complex. Ook grondgebonden woningen zouden zich kunnen formeren in een VvE voor de verduurzaming
van hun woning. Op basis daarvan zouden ze gebruik kunnen maken van objectgebonden financiering.
Zie ook project 13.
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Plannen 2020
In 2020 pakken we door met de volgende acties.
Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020
Actie 1: De Duurzaamheidslening wordt voortgezet. Bekeken wordt of een extra stimulans in de regeling
kan worden ingebouwd om isolerende maatregelen uit te voeren. Aangezien dit de basis is van
verduurzamen.
Actie 2: De ontwikkelingen met betrekking tot objectgebonden financiering blijven volgen.
Actie 3: Regionaal realiseren van een ontzorgdienst. Het Projectatelier.119 zal dit project trekken.
Tevens wordt extra capaciteit bij de regio Gooi en Vechtstreek hiervoor ingezet. De gemeente Blaricum
zal in regionaal verband meedenken over de realisatie van de dienst. Zodra gereed, zal de gemeente
burgers en bedrijven hiernaar verwijzen.
Actie 4: Afhankelijk van de toekenning van de RRE-regeling in samenwerking met de organisatie
WinstUitJeWoning een actie organiseren.
Uitvoering door: Projectmanager duurzaamheid zal actie 1 en 2 uitvoeren en voor actie 3 de vertaalslag
naar de gemeente Blaricum maken. Actie 4 zal uitgevoerd worden door WinstUitJeWoning in afstemming
met de projectmanager duurzaamheid.
Kosten: De raad heeft voor de uitvoering van de duurzaamheidslening € 500.000 beschikbaar gesteld.
Daar kan de gemeente voorlopig nog mee vooruit. De gemeente Blaricum betaalt jaarlijks € 4.778 voor
het Duurzaam Bouwloket. Dit bedrag telt mee als cofinanciering voor de Provinciale subsidie voor de
regionale ontzorgdienst (zie project 3). Voor de eventuele actie met de organisatie WinstUitJeWoning is
€ 2.500 gemeentelijke cofinanciering geraamd. De rest van de financiering van deze actie komt voort uit
de subsidie vanuit de RRE-regeling.
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PROJECT 3: EEN GOED DRAAIEND ENERGIELOKET

Duurzaam Bouwloket
Sinds 2016 moeten gemeenten en provincies een energieloket hebben. Bij een energieloket worden
inwoners en ondernemers van de regio geïnformeerd over de mogelijkheden van energiebesparing en
duurzame energie. De regio Gooi en Vechtstreek heeft een contract met het Duurzaam Bouwloket om
voor alle regiogemeenten aan deze verplichting te voldoen. De regio ontvangt hier tot en met 2019
provinciale subsidie voor.
Op de website van de gemeente Blaricum wordt verwezen naar dit Duurzaam Bouwloket. Inwoners van
Blaricum kunnen hier digitaal of telefonisch, kosteloos, onafhankelijk advies vragen.
Afbeelding 4: Duurzaam Bouwloket Blaricum

Evaluatie 2018-2019
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stond ten aanzien van project 3 de onderstaande actie gepland.
Actie: De regio zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van een goed draaiend energieloket.
Gemeente Blaricum zal dit in haar website, goed vindbaar, implementeren en dit aan de inwoners
kenbaar maken.
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Deze actie heeft tot het volgende resultaat geleid.
Resultaat actie: Er is nagedacht over de toekomst van het Duurzaam Bouwloket binnen de regio Gooi en
Vechtstreek. Besloten is dit loket op te nemen in de te ontwikkelen ontzorgdienst, zoals genoemd bij
project 2.
In de lokale media, zoals de Hei en Wei en op social media, is het Duurzaam Bouwloket geregeld onder
de aandacht gebracht. Het loket heeft tot medio 2019 het volgende resultaat geleverd. De resultaten
voor de rest van het jaar zijn nog niet bekend.

Afbeeldingen 5 en 6: Aantal bezoekers Duurzaam Bouwloket Q1 en Q2 2019
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Plannen 2020
Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland.
Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020
Actie 1: Het Duurzaam Bouwloket zichtbaarder maken en een meer uitgesproken signatuur van de regio
Gooi en Vechtstreek geven.
Actie 2: De website van het Duurzaam Bouwloket, alsook hun klantvolgsysteem en hun nieuwe
bewonersapplicatie rechtstreeks koppelen aan de energiecoaches, technisch adviseurs en
bedrijvencoalities vanuit de ontzorgdienst.
Uitvoering door: Acties 1 zal uitgevoerd worden door de Regio Gooi en Vechtstreek in samenwerking met
de regiogemeenten. Actie 2 zal worden uitgevoerd door Projectatelier.119 (ontwikkelaar ontzorgdienst,
zie project 2) in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket, de Regio Gooi en Vechtstreek en de
regiogemeenten.
Kosten: De gemeente Blaricum betaalt jaarlijks € 4.778 voor het Duurzaam Bouwloket. Dit bedrag telt
mee als cofinanciering voor de Provinciale subsidie voor de regionale ontzorgdienst (zie project 2).
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PROJECT 4: CORPORATIEWONINGEN VERDUURZAAMD

Een substantieel aantal woningen in Blaricum zijn woningen van woningcorporaties. De in Blaricum
actieve woningcorporaties zijn: De Alliantie en Het Gooi en Omstreken. Zij hebben samen ca.1.051
woningen in beheer. Aedes, VROM en de Woonbond hebben in 2012 een convenant gesloten waarin een
doelstelling van 20% CO2-reductie is afgesproken in bestaand bezit in de periode 2008 - 2020. De
landelijke doelstelling is dat in 2021 de 2,4 miljoen corporatiewoningen gemiddeld energielabel B
hebben. Dat komt neer op een energiebesparing tussen 2008 en 2021 van 33%. Het systeem van
energielabels is voor corporaties vervangen door een energie-index (E.I.). Deze E.I. wordt op een nieuwe
manier berekend. De Aedes-doelstelling, van gemiddeld label B, blijft met een E.I. van 1,25 overeind.
Prestatieafspraken
Met beide woningcorporaties heeft de gemeente dezelfde prestatieafspraken gemaakt over de periode
2018-2022. In de prestatieafspraken staan afspraken over betaalbaarheid, nieuwbouw, leefbaarheid en
verduurzaming. Deze afspraken zullen worden gemonitord. In aanvulling hierop zullen nadere afspraken
gemaakt moeten worden om toe te werken naar energieneutrale en aardgasloze woningen, conform het
gemeentelijke en regionale beleid.
Gooi en Omstreken
Het Gooi en Omstreken richt zich op een energie-index tussen 1,2 en 1,4.
Alliantie
De organisatieambitie van de Alliantie is een gemiddelde energie-index van maximaal 1,40 eind 2020
(energielabel B), uitgezonderd monumenten. Waar mogelijk streeft de Alliantie naar een EI 1,2 of beter
(energielabel A).
Overeenkomst
Naast de prestatieafspraken heeft de gemeente in september 2017 met de Alliantie een overeenkomst
getekend over het woningbezit in Blaricum Dorp. Daarin is overeengekomen dat de Alliantie de komende
5 jaar haar woningbezit in de gemeente Blaricum naar tenminste label B verduurzaamt. Hierbij biedt de
Alliantie de huurders de mogelijkheid aan om zonnepanelen te plaatsen. Gestreefd wordt naar een
betere prestatie dan label B. De haalbaarheid hiervan is afhankelijk van bouwtechnische beperkingen in
de betreffende woningen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is minimaal 70% instemming van
de bewoners vereist. Het betreft 94 woningen. Per verduurzaamde woning stelt de gemeente € 4.400
(excl. btw) beschikbaar. Onderstaande tabel heeft de Alliantie in haar activiteitenoverzicht opgenomen
over de planning van de verduurzaming.
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Afbeelding 7: Planning van de Alliantie voor de verduurzaming van haar woningen .

Evaluatie 2018-2019
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stond ten aanzien van project 4 de onderstaande actie gepland.
Actie: De acties voortkomend uit de prestatieafspraken worden gecontinueerd.
Deze acties hebben tot het volgende resultaat geleid.
Resultaat acties:
Gooi en Omstreken
De gemiddelde energie-index van het gehele bezit van Het Gooi en Omstreken is nu 1,28 waarmee een
voormalig Label B is bereikt (E.I. 1,40 -1,20). In de gemeente Blaricum heeft Het Gooi en Omstreken al
diverse energieverbeteringsprojecten opgeleverd en valt de gemiddelde energie-index van 1,08 zelfs
binnen het bereik van een voormalig Label A. Hiermee is het bezit van het Gooi en Omstreken in de
gemeente Blaricum op het gewenste niveau.
Alliantie
De Alliantie heeft niet inzichtelijk wat de gemiddelde energie-index in 2019 van haar woningen is. De
Alliantie heeft in Blaricum 82 eengezinswoningen die geschikt zijn om zonnepanelen op te leggen. Eind
2017 is het project zonnepanelen op de meergezinswoningen van start gegaan. Tot en met 2019 zijn of
worden aan de huurders van de eengezinswoningen zonnepanelen aangeboden. De Alliantie verwacht uit
te komen op een deelnamepercentage van 50%. De eengezinswoningen die geen zonnepanelen hebben
(door weigering van de huurder) krijgen deze alsnog bij mutatie. Dat geldt ook voor spijtoptanten.
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Plannen 2020
Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland.
Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020
Actie Gooi en Omstreken: Voorzetten van energieverbeteringsprojecten. In 2021 wordt het laatste
project uit het energieverbeteringsprograma opgeleverd.
Actie Alliantie: Voorzetten van energieverbeteringsprojecten.
Uitvoering door: beide woningcorporaties.
Kosten: De kosten voor de verduurzaming van de woningen komen voor rekening van de
woningcorporatie. Daarbij zal de gemeente bij de Alliantie per verduurzaamde woning € 4.400 (excl.
btw) beschikbaar stellen. Hiervoor is buiten het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 budget
geraamd.
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PROJECT 5: MONUMENTALE OF BEELDBEPALENDE OBJECTEN VERDUURZAAMD

Blaricum heeft 146 monumenten en een beschermd dorpsgezicht. Het verduurzamen van deze
monumentale en beeldbepalende gebouwen is extra moeilijk. Verduurzamingsmaatregelen kunnen het
karakter van het gebouw aantasten.
Voor de verduurzamingsopgave is het belangrijk dat er zo veel mogelijk drempels worden weggenomen
om monumentale en beeldbepalende gebouwen te verduurzamen. Tegelijkertijd zal er een balans
moeten worden gezocht wat wel en niet acceptabel is.

Evaluatie 2018-2019
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stond ten aanzien van project 5 de onderstaande actie gepland.
Actie: Ontwikkelen stimulerend beleid en duidelijke kaders voor het verduurzamen van de
monumentale en beeldbepalende objecten en het dorpsgezicht in Blaricum. Dit met hulp van de regio
Gooi en Vechtstreek.
Resultaat actie:
Er zijn door het college van Blaricum in 2019 groene leges voor zonnepanelen op monumenten
vastgesteld. Het betreft een pilot. Dit betekent dat monumenteneigenaren die hun woning met
zonnepanelen willen verduurzamen nog maar een gering bedrag aan leges betalen. Uiteraard blijft er
wel toetsing in het kader van de welstand plaatsvinden.
Daarnaast hebben er op regionale schaal gesprekken met het bureau de Groene Grachten
plaatsgevonden. De insteek is om handreikingen voor diverse typologieën panden te maken.
Handreikingen hoe deze panden zijn te verduurzamen. Zodat monumenteneigenaren op basis van de
handreikingen kunnen ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Op dit moment wordt onderzocht hoe het
project van de Groene Grachten kan worden ondergebracht in de te ontwikkelen ontzorgdienst, zoals
genoemd bij de projecten 2 en 3.
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Plannen 2020
Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland.
Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020
Actie 1: De groene leges definitief laten opnemen in de legesverordening.
Actie 2: Verdere uitbreiding van de groene leges wordt verkend.
Actie 3: De handreikingen die voor monumentale panden worden gemaakt, zo mogelijk opnemen in de
regionaal te ontwikkelen energiedienst.
Uitvoering door: De projectmanager duurzaamheid, de beleidsmedewerker milieu en een jurist m.b.t.
de groene leges. De handreikingen voor monumentale panden worden door de regio Gooi en Vechtstreek
i.s.m. de Groene Grachten en de regiogemeenten ontwikkeld.
Kosten: De uren van de betreffende medewerkers. De kosten voor de Groene Grachten worden gedekt
middels een regionaal verworven subsidie.

Afbeelding 8: Voorbeeld van een handreiking vanuit de gemeente Amsterdam

Pagina 22 van 52

UITVOERING ENERGIETRANSITIE BLARICUM, 2020

PROJECT 6: GEMEENTELIJK VASTGOED VERDUURZAAMD

Om het goede voorbeeld te geven is het van belang onze eigen gemeentelijke panden, zie bijlage 2, te
verduurzamen.
Alle gemeentelijke gebouwen moeten, aldus het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022, in 2022
verduurzaamd zijn. Dat is ambitieus.
Verder zijn er een aantal landelijke verplichtingen. Zo moeten gemeentelijke gebouwen die een
kantoorfunctie hebben en groter zijn dan 100m2, conform landelijk beleid, eind 2022 minimaal een
energielabel C hebben. Gemeentelijke gebouwen die een andere functie dan kantoor hebben en groter
zijn dan 250 m2, moeten in ieder geval een officieel afgemeld energielabel hebben. Tevens moeten
utiliteitspanden, zoals kantoren, energiebesparende maatregelen uitvoeren die zich binnen 5 jaar
terugverdienen.

Evaluatie 2018-2019
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stonden ten aanzien van project 6 de onderstaande acties gepland.
Actie 1: Als pilot monitoren van het energieverbruik van een geprioriteerd aantal gemeentelijke en
maatschappelijke objecten. Door het plaatsen van slimme meters en het bijhouden van de
energieverbruiksgegevens. Op basis van analyse na 1 tot max. 3 jaar, de installaties herinregelen.
Gemiddelde verwachte energiebesparing 10 a 15%.
Actie 2: Bepalen of en zo ja bij welke objecten, evt. in aanvulling op de energiemonitoring, een
energiescan wordt uitgevoerd.
Deze acties hebben tot het volgende resultaat geleid.
Resultaat actie 1:
Er is voor 6 gebouwen een pilot gestart om het energieverbruik te monitoren. Hiervoor wordt de
‘Energierobot’ van het bedrijf CFP GreenBuildings gebruikt. Deze meet het verbruik van het gebouw en
geeft tips om installaties efficiënter in te regelen.
Resultaat actie 2:
Als pilot is er een energiescan gemaakt van het raadhuis in Blaricum. CFP Green Buildings heeft deze
pilot uitgevoerd en aan de clusters vastgoed, duurzaamheid en de verantwoordelijk wethouder
gepresenteerd.
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Op basis van deze en ook andere energiescans is er projectplan voor de verduurzaming van al het
gemeentelijk vastgoed van Blaricum opgesteld en door het college vastgesteld. Insteek is te komen tot
een gestructureerde, effectieve en gestandaardiseerde aanpak voor het verduurzamen van het
gemeentelijk vastgoed. De aanpak is als volgt:
Inventarisatie broninformatie
Er wordt in het najaar van 2019 informatie verzameld die nodig is om het project uit te kunnen voeren,
zoals technische gegevens en wie waarvoor verantwoordelijk is per gebouw.
Energiemonitoring
Per gebouw wordt het energieverbruik gemeten en inzichtelijk gemaakt. De pilot van begin 2019 wordt
daarmee uitgebreid voor alle gemeentelijke gebouwen.
Businesscase per gebouw
Er wordt per gemeentelijk gebouw een businesscase opgesteld die ter besluitvorming aan het college en
zo nodig de raad worden voorgelegd. Per businesscase worden meerdere scenario’s uitgewerkt. Redenen
hiervoor zijn:


De gemeentelijke beleidsplannen geven niet altijd voldoende concrete kaders voor verduurzaming
van het gemeentelijk vastgoed.



De mate van verduurzaming moet passen bij de beschikbare budgetten. Beleidskeuzes zijn in de
praktijk mede afhankelijk van de te verwachten investeringen en beschikbare budgetten.



Besluitvorming kan beter toegesneden worden op (een wijzigende) strategie voor het toekomstig
gebruik van gebouwen, denk aan sloop, verkoop, renovatie.

In iedere businesscase worden de volgende scenario’s uitgewerkt:


Maatregelen met een terugverdientijd tot en met 5 jaar (no-regret);



Maatregelen met een terugverdientijd van 6 tot en met 10 jaar;



Maatregelen met een terugverdientijd langer dan 10 jaar met als doel “een gasloos gebouw”;



Maatregelen met een terugverdientijd langer dan 10 jaar met als doel “een energieneutraal
gebouw”.

Voor ieder scenario wordt inzicht gegeven in de te verwachten energiebesparing, de reductie in CO2 en
de financiële consequenties.
Rapportage
De voortgang wordt gemonitord, zodat het effect van de maatregelen (reductie CO2-uitstoot) inzichtelijk
wordt.
Projectleiding
Er is een projectleider bij het cluster Vastgoed ingehuurd, die dit project trekt.
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Plannen 2020
Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland.
Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020
Actie: In 2020 zal met dit project doorgepakt worden.
Uitvoering door: Een ingehuurde projectleider bij het cluster Vastgoed trekt dit project.
Kosten: Voor 2020 is er €14.700 beschikbaar voor inhuur van de projectleider. Deze kosten komen uit het
projectgeld voor de uitvoering van het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. Aan de raad wordt
voorgesteld om voor 2020 dit bedrag extra op te nemen in de begroting. Begin 2020 wordt de voortgang
van dit project geëvalueerd. Op basis daarvan wordt budget opgenomen in de kadernota 2021 voor de
uitvoering van de plannen vanaf 2021 en/of budget voor incidenteel geld aan de raad gevraagd.
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PROJECT 7: MAATSCHAPPELIJKE GEBOUWEN VERDUURZAAMD

Naast het verduurzamen van het eigen gemeentelijk vastgoed, wil de gemeente de verduurzaming van
maatschappelijk vastgoed, zoals bij scholen en sportaccommodaties, stimuleren.
Scholen
In Blaricum zijn er 4 scholen gehuisvest in twee complexen. Zie bijlage 3 voor de betreffende gebouwen.
In beide complexen is een deel in eigendom van de gemeente en hiervan wordt het merendeel verhuurd.
De gemeente en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de exploitatie en het groot onderhoud
van de scholencomplexen. Het vraagstuk verduurzaming is dan ook een gezamenlijke uitdaging.
Sportaccommodaties
Blaricum telt 5 sportverenigingen met een eigen accommodatie. Zie bijlage 4 voor de betreffende
gebouwen. De sportaccommodaties zijn niet in bezit van de gemeente. Het eigendom is belegd bij de
verenigingen of bij een beheerstichting.

Evaluatie 2018-2019
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stonden ten aanzien van project 7 de onderstaande acties gepland.
Actie 1: Als pilot monitoren van het energieverbruik van een geprioriteerd aantal gemeentelijke en
maatschappelijke objecten. Door het plaatsen van slimme meters en het bijhouden van de
energieverbruiksgegevens. Op basis van analyse na 1 tot max. 3 jaar, de installaties herinregelen.
Gemiddelde verwachte energiebesparing 10 a 15%.
Actie 2: Bepalen of en zo ja bij welke objecten, evt. in aanvulling op de energiemonitoring, een
energiescan wordt uitgevoerd.
Actie 3: De Blaercom wordt mogelijk verbouwd. In dat kader wordt door de gemeente een energiescan
uitgevoerd.
Actie 4: Werkelijke verduurzaming van de Blaercom, LED verlichting in sporthal De Bijvanck en
eventueel andere geprioriteerde objecten.
Deze acties hebben tot het volgende resultaat geleid.
Resultaat actie 1:
De scholen en de brandweer zijn voor energiemonitoring, opgenomen in de Energierobot van CFP Green
Buildings, als onderdeel van de pilot. Met de vaststelling van het projectplan voor de verduurzaming van
het gemeentelijk vastgoed is besloten het maatschappelijk vastgoed, dat niet in eigendom is van de
gemeente, niet verder te monitoren. Wel kan hier vanuit de besturen van de maatschappelijke
gebouwen om gevraagd worden. Tegen betaling kunnen maatschappelijke gebouwen dan meeliften met
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de energiemonitoring van gemeentelijke gebouwen. Inzicht in het energieverbruik bij maatschappelijke
gebouwen kan maatschappelijke organisaties triggeren om aan de slag te gaan met verduurzamende
maatregelen.
Resultaat actie 2:
Naast de energiescan voor het gemeentelijke gebouw, het raadshuis, is er als onderdeel van de pilot ook
een energiescan gemaakt van het scholencomplex aan de Levensboom in de Bijvanck. CFP Green
Buildings heeft deze pilot uitgevoerd en aan de clusters vastgoed, duurzaamheid, de verantwoordelijken
van het maatschappelijk vastgoed en de verantwoordelijk wethouder gepresenteerd.

Afbeelding 9: Overzicht uit onderzoeksrapport CFP Green Buildings

Aanvullend is er een overleg geweest met de Stichting schooldakrevolutie over het aanjagen van
verduurzaming binnen het onderwijs. Ook heeft het onderwijs zelf gekeken naar
verduurzamingsmogelijkheden. De verduurzamingsambities worden afgestemd in de beheercommissie
scholencomplex Blaricum Dorp en Bijvanck.
Daarnaast heeft de gemeente voor alle buitensportaccommodaties energiescans laten uitvoeren. Het
betreffen de accommodaties van de verenigingen: SDS’99, LTV de Bijvanck, BVV ’31 en Stad en Lande
Ruiters. Op basis van de scans kunnen de sportbesturen verduurzamingsplannen voor hun accommodatie
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maken en landelijke en gemeentelijke subsidie aanvragen. Daarvoor is er sinds 2019 de gemeentelijke
‘Regeling investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen Blaricum’. Bureau Quandrance heeft de
energiescans in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Op korte termijn worden de rapportages naar de
verenigingen gestuurd.
Resultaat acties 3 en 4:
De gemeente start met de verduurzaming van haar eigen vastgoed, zoals aangegeven bij project 6. Hier
valt ook de sporthal in de Bijvanck onder. De verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed is in
grote mate de verantwoordelijkheid van de betreffende besturen zoals de school- en sportbesturen. Zie
hiervoor ook bovengenoemd resultaat bij actie 2.
Verder heeft de gemeente vanuit maatschappelijk oogpunt Stichting Centrale Accommodatie Blaricum
(de Blaercom) geholpen om te verduurzamen. Het college heeft € 906.000 voor de verbouwing van het
pand uitgetrokken. Hiermee wordt de Blaercom weer een toekomstbestendig functioneel gebouw. De
verbouwing is bijna afgerond. Het verduurzamen van het gebouw kost zo'n € 200.000. Hiervoor worden
gevels, buitenkozijnen en dak geïsoleerd, ledverlichting aangelegd en zonnepanelen geplaatst.

Plannen 2020
Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland.
Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020
Actie 1: In 2020 wordt het projectplan kwaliteit onderwijshuisvesting, van 18 juni 2019, gerealiseerd.
Actie 2: In 2020 zullen eventueel ontvangen subsidieaanvragen voor verduurzaming van
sportaccommodaties, bij een positieve beoordeling en afhankelijk van budget, worden verleend.
Uitvoering door: Beleidsmedewerkers Maatschappelijke Ontwikkeling (scholen en sport) in samenwerking
met school- en sportbesturen.
Kosten: Voor de uitvoering van het projectplan kwaliteit onderwijshuisvesting zijn in de begroting
middelen opgenomen. Voor de ‘Regeling investeringssubsidies scouting- en sportverenigingen Blaricum’
wordt jaarlijks in de begroting een plafond opgesteld.
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PROJECT 8: PARTICULIERE INITIATIEVEN

In Blaricum en Laren is in 2019 de Stichting Hut van Mie opgericht. De Stichting richt zich op kennisdeling
op het gebied van verduurzaming van de woning. Daarvoor leidt zij energieambassadeurs op. Daarnaast
verkent de stichting de mogelijkheid om een energiecoöperatie op te richten. De Hut van Mie is
aangesloten bij Energieverbonden. Dat is het regionale samenwerkingsverband van energiecollectieven.

Evaluatie 2018-2019
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stonden ten aanzien van project 8 onderstaande acties gepland.
Actie 1: De energiecoöperatie in oprichting en de Gooische Mij zichtbaar maken op de
duurzaamheidsbeurs die de gemeente Blaricum 13 oktober organiseert.
Actie 2: In overleg met de particuliere initiatieven komen tot een eerste concreet initiatief.
Resultaat actie 1:
Op 13 oktober 2018 heeft de gemeente Blaricum in het Vitus-gebouw een duurzaamheidsbeurs
georganiseerd. Diverse bedrijven presenteerden daar hun verduurzamingsproducten en –diensten. Alsook
de Stichting Hut van Mie en het Duurzaam Bouwloket. Tevens gaf Lucas Mol, oprichter van de Gooische
Mij en sinds kort van de Groene Afslag, daar een presentatie over verduurzamingsmogelijkheden. De
opkomt voor de beurs viel tegen. Mogelijk had dit te maken met het mooie najaarsweer die dag.
Resultaat actie 2:
Er is een aantal keren gesproken met de Stichting Hut van Mie om te komen tot een eerste concreet
initiatief. Op basis daarvan heeft de gemeente Blaricum de stichting opdracht gegeven om in 2019 twee
duurzaamheidsbijeenkomsten te organiseren. Eén in de Bijvanck en één in het oude dorp.De
bijeenkomsten zijn verzet naar het voorjaar van 2020 i.v.m. al veel geplande andere energiebijeenkomsten in het najaar. Daarnaast zijn de mogelijkheden verkend om ruimte beschikbaar te stellen
voor zonnepanelen ten behoeve van een nog op te richten energiecoöperatie. Zie hiervoor hoofdstuk 14.
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Plannen 2020
Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland.
Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020
Actie 1: Het laten organiseren van twee duurzaamheidsbijeenkomsten door de Hut van Mie in het
voorjaar van 2020.
Actie 2: Zo mogelijk een locatie beschikbaar stellen voor de opwek van duurzame energie, voor en
door een nog op te richten energiecoöperatie.
Uitvoering door: De duurzaamheidsbijeenkomsten worden georganiseerd door de Hut van Mie. Een
locatie voor duurzame opwek door een energiecoöperatie wordt door de gemeente beschikbaar gesteld.
Kosten: De gemeente Blaricum heeft de Hut van Mie voor €2.500 opdracht gegeven om de twee
duurzaamheidsbijeenkomsten te organiseren. Aan de andere actie zijn vooralsnog naast de uren van de
projectmanager duurzaamheid geen kosten verbonden.
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PROJECT 9: GAS EN ELEKTRICITEIT JAARLIJKS VERGROEND

Het gas en elektriciteitsverbruik van de gemeente Blaricum wordt regionaal ingekocht. Een groot verschil
qua CO2-reductie kan worden gemaakt met het ‘vergroenen’ van het elektriciteitsgebruik.
Het volledige elektriciteitsverbruik wordt verduurzaamd via garanties van oorsprong op basis van
Nederlandse wind en reduceert 0,62 kton CO2 per jaar. Het gasverbruik wordt vergroend met
waterkracht uit Turkije en reduceert 4,38 ton CO2 per jaar. Dit gebeurt op regionale schaal.
Over de periode 2015-2022 wordt naar verwachting 4,340 kton CO2 door het ‘vergroenen’ van
elektriciteit en 0,031kton CO2 door het ‘vergroenen’ van gas bespaard.

Evaluatie 2018-2019
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stond ten aanzien van project 9 onderstaande actie gepland.
Actie: Gunstig inkopen van ‘groen’ gas en elektra door de regio Gooi en Vechtstreek.
Deze actie heeft tot het volgende resultaat geleid.
Resultaat actie:
Het regionale contract voor het gas- en elektraverbruik loopt eind 2019 af. Regionaal is verkend hoe de
inkoop van energie na 2019 te organiseren. De projectmanager duurzaamheid en de inkoper van de BELCombinatie zijn hierbij betrokken. Op basis van de verkenning is geadviseerd om opnieuw op regionale
schaal ‘vergroende’ energie (elektra en gas) in te kopen voor de jaren 2020 en 2021 en parallel daaraan
een ontwikkeltraject te starten voor de inkoop van duurzame energie na 2021. Na 2021 wil de regio zo
mogelijk niet meer met certificaten ‘vergroende’ energie inkopen, maar duurzame energie uit
hernieuwbare bronnen in de regio. De aanbesteding voor de inkoop van de energie tot en met 2021 is
gereed en wordt in oktober gegund.

Plannen 2020
Voor 2020 is voor dit project de volgende actie gepland.
Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020
Actie: Het goed opzetten van het ontwikkeltraject voor een innovatieve aanbesteding voor de levering
van duurzame energie, uit hernieuwbare bronnen in de regio, aan de regiogemeenten en de Regio Gooi
en Vechtstreek, voor de periode na 2021.
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Uitvoering door: De aanbesteding en de begeleiding van het ontwikkeltraject wordt door de regionale
projectgroep inkoop gezamenlijk met een externe partij uitgevoerd.
Gedurende de looptijd van de energiecontracten is de Regio het eerste aanspreekpunt voor het
contract(fixatie)management. Het contract(fixatie)management wordt uitgevoerd door een gezamenlijk
te contracteren derde partij, welke bevoegd is te kunnen handelen op de energie handelsmarkt.
Kosten: De kosten voor de inkoop van energie worden verdeeld over de regiogemeenten en Regio Gooi en
Vechtstreek op basis van de omvang van het ingebrachte (en gecontracteerde) energievolume van iedere
partij. Het betreft ca. € 5.000 per gemeente. De kosten voor het uitvoeren van het strategisch
contractbeheer en contract (fixatie) management worden evenredig verdeeld over de regiogemeenten
en de Regio Gooi en Vechtstreek. Naar verwachting is dit ook zo’n € 5.000 per gemeente. Kosten
eventueel voortvloeiend uit lokaal onderzoek of een lokale pilot zullen gezamenlijk worden gedragen. De
kosten worden betaald uit algemeen regio budget.
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PROJECT 10: OPENBARE VERLICHTING VERVANGEN DOOR LED

In Blaricum worden gefaseerd conventionele armaturen door LED-armaturen vervangen. Een beperkt
aantal armaturen zijn LED. Zo is in 2018 de Bijvanck reeds verled.
De verledding gebeurt met een beperkt budget en verloopt daarmee niet snel. Eind 2018 is afscheid
genomen van de partij die verantwoordelijk was voor het dagelijks beheer en onderhoud van de
lichtmasten in Blaricum. Er wordt in dit kader gezocht naar een nieuwe partij.
De aanbesteding voor het contracteren van een nieuwe partij is in gang gezet. Deze nieuwe partij zal in
een uitvoeringsplan aangeven op welke manier versnelling in de uitvoering kan worden gemaakt. Een
eventuele versnelling zal mogelijk leiden tot hogere financiële investeringen en tot desbetreffende
voorstellen aan de raad.
In de loop van 2019 is, vooruitlopend op bovenstaande, gestart met het opstellen van een programma
van eisen voor de verledding van Blaricum dorp. De uitvoering van de verledding zal na aanbesteding van
de werkzaamheden in 2020 kunnen starten. Naar verwachting zullen 700 traditionele armaturen
vervangen worden door led armaturen.

Evaluatie 2018-2019
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stond ten aanzien van project 10 onderstaande actie gepland:
Actie: Offertes aanvragen en aanbesteden van verLEDding
Deze actie heeft tot het volgende resultaat geleid.
Resultaat actie:
De samenwerking met de bestaande contractspartij is eind 2018 beëindigd. De aanbesteding voor een
nieuwe contractant voor beheer en onderhoud van de openbare verlichting loopt. Verder is de Bijvanck
in 2018 verled.

Plannen 2020
Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland.
Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020
Actie 1: Nieuwe contractant beheer openbare verlichting.
Actie 2: Nieuwe contractant onderhoud openbare verlichting, opstellen uitvoeringsplan.
Actie 3: Start uitvoering verledding Blaricum dorp
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Uitvoering door: Externe partij, gecoördineerd door medewerker openbare ruimte.
Kosten: Coördinatie door medewerker openbare ruimte betreft reguliere uren. Kosten verledding worden
nog in beeld gebracht. Dekking via budget/voorstel Openbare Ruimte.

Pagina 34 van 52

UITVOERING ENERGIETRANSITIE BLARICUM, 2020

PROJECT11: NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE OP SCHOLEN

Het educatieprogramma van het Spookbos voor scholen biedt leerlingen van lagere scholen in Blaricum
mogelijkheden om meer te leren over natuur en milieueducatie. De gemeente Blaricum werkt hiervoor
samen met het Spookbos.
Aanvullend doet het Spookbos jaarlijks mee met de Nacht van de Nacht, gefaciliteerd door de Natuur en
Milieufederaties. Door het hele land worden dan honderden evenementen georganiseerd in het donker en
doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting. In 2018 en 2019
is de Nacht van de Nacht voor de 14e en 15e keer georganiseerd op een zaterdag in oktober.

Evaluatie 2018-2019
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stonden ten aanzien van project 11 onderstaande acties gepland:
Actie 1: Er wordt overleg gevoerd met het Spookbos om te bezien of de natuur- en milieueducatie zijn
vruchten afwerpt en gecontinueerd en geoptimaliseerd kan worden.
Actie 2: De Nacht van de Nacht wordt gefaciliteerd door middel van een bijdrage en communicatie.
Actie 3: Er wordt verkend of er aanvullende educatie op het gebied van duurzaamheid op een of
meerdere scholen plaats kan vinden.
Deze acties hebben tot de volgende resultaten geleid.
Resultaat actie 1: Er heeft in 2018 overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en het Spookbos. Het
Spookbos kijkt samen met de leerkrachten van de verschillende basisscholen waar de behoefte ligt qua
onderwerpen binnen het lesmateriaal, zodat dit een aanvulling is op de reeds bestaande lessen. Het
Spookbos heeft in 2019 het accent gelegd op veldlessen & levend materiaal en duurzaamheidslessen.
Reacties via evaluatieformulieren van het NME zijn positief, de leerlingen zijn enthousiast en leren in
korte tijd veel over en in de natuur.
Resultaat actie 2: De Nacht van de Nacht is gepromoot met behulp van verschillende media. Er zijn in
2018 en 2019 beide keren tussen de 400 en 450 bezoekers geweest en er is door de bezoekers positief
gereageerd op het evenement.
Resultaat actie 3: Er heeft dit jaar een pilot plaatsgevonden vanuit het bureau Omgevinsgseducatie Gooi,
Vecht- en Eemstreek op 5 basisscholen in de regio Gooi en Vechtstreek plaatsgevonden. De inhoud van
de activiteiten is gericht op aansprekende werkvormen, gastlessen, excursies en activiteiten over
systemen in de eigen omgeving zoals kringlopen, energie- voedsel- en watersystemen. Er is gekozen voor
Wonderwel, een concept uit Amsterdam, gericht op onderzoekend en ontwerpend leren, met aandacht
voor techniek, duurzaamheid, eigen omgeving en geschiedenis.
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Afbeelding 10: Overzicht van de thema’s in de pilot van bureau Omgevinsgseducatie Gooi-, Vecht- en Eemstreek

Plannen 2020
Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland.
Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020
Actie 1: Voortzetten van de bijdrage aan de natuur-en milieueducatie door het Spookbos, afhankelijk
van de evaluatie in het najaar van 2019.
Actie 2: Voortzetten van de bijdrage aan het initiatief van de Nacht van de Nacht, afhankelijk van de
evaluatie in het najaar van 2019.
Actie 3: Op basis van de acties van partijen als bureau Omgevinsgseducatie Gooi-, Vecht- en Eemstreek
afwegen of we als gemeente bijdragen aan aanvullende educatie op het gebied van duurzaamheid.
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Uitvoering door: Projectmanager duurzaamheid, beleidsmedewerker milieu en afdeling Maatschappelijke
Ontwikkeling in samenwerking met externen.
Kosten: Reguliere uren van de diverse medewerkers bij de gemeente Blaricum.
Jaarlijks bestaande subsidie aan het Spookbos van € 4.067 wordt gedekt uit subsidiegelden van
Maatschappelijke Ontwikkeling. Er vindt een extra bijdrage van ca. € 1.200 aan het Spookbos plaats voor
de organisatie van de Nacht van de Nacht. Deze komt vanuit het budget van het cluster Milieu en
Duurzaamheid. De ontwikkeling van nieuwe lespakketten wordt gedekt uit regionale middelen.
Als er in aanvulling op de educatie door het Spookbos nog educatie ontwikkeld en uitgevoerd wordt,
zullen de kosten in beeld worden gebracht en als voorstel aan het college/de raad worden voorgelegd.
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PROJECT 12: NIEUWBOUW AARDGASLOOS

Per 1 juli 2018 moet conform de wet Voortgang Energietransitie (VET) alle nieuwbouw aardgasloos
worden gebouwd. Dit geldt ook voor nieuwbouw van individuele woningen en bij sloop-nieuwbouw op
een inbreidingslocatie. De bouwers en projectontwikkelaars die in de gemeente Blaricum actief zijn, zijn
door de gemeente over de nieuwe wet geïnformeerd.
Verder geldt per 1 juli 2020 bij alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, dat de
vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Evaluatie 2018-2019
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stond ten aanzien van project 12 onderstaande actie gepland:
Actie: Bewaken dat nieuwbouw te allen tijde aardgasloos plaats vindt.
Deze actie heeft tot het volgende resultaat geleid.
Resultaat actie: van oktober 2018 t/m november 2019 zijn ca 15 vergunningen afgegeven voor
aardgasloze woningen buiten de Blaricummermeent. De wijk Blaricummermeent is al aardgasloos.

Plannen 2020
Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland.
Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020
Actie 1: Voortzetten van de toetsing van vergunningaanvragen aan de wet VET.
Actie 2: Per 1 juli 2020 vergunningaanvragen voor nieuwbouw toetsen aan de BENG-eisen.
Uitvoering door: De vergunningverlening wordt door de afdeling Vergunningen uitgevoerd.
Kosten: De uren van de afdeling vergunningen.
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PROJECT 13: VERDUURZAMEN VVE‘S

Naast grondgebonden woningen, wil de gemeente ook de appartementen stimuleren om te
verduurzamen.
Vanuit het VNG project “Innovatieve aanpakken” worden VvE’s in de regio Gooi en Vechtstreek begeleid
in het stapsgewijs verduurzamen van hun complex naar levensloopbestendige, duurzame woningen.
Dit project is onderdeel geworden van de Regionale Energiestrategie in regio Gooi en Vechtstreek. Het
einddoel is woonlastenneutraal verduurzamen naar energieneutraal, het zogenaamde nul-op-de-meter.
Dat kan eventueel stapsgewijs, op basis van no-regret maatregelen. Daarbij vormt de integrale aanpak
van natuurlijk onderhoud en duurzame maatregelen voor VvE’s een pragmatische manier om te
verduurzamen. Want gebouwen van een VvE vragen om een andere aanpak dan een particuliere woning.
Daarnaast spelen ook andere argumenten steeds vaker een rol. Denk aan renovatie naar een nieuwe
woning en comfortabel, levensloopbestendig wonen.
Binnen het VvE project in Gooi en Vechtstreek is VvE de Wetering uit Blaricum nu een koploper. Een
icoonproject in de regio waar andere VvE’s van kunnen leren. De VvE heeft in samenwerking met
architectenbureau Coen hagedoorn en bureau SeinEnergie een plan ontwikkeld om het
appartementencomplex naar nul-op-de meter te transformeren. Daarbij worden bouw- en
constructiefouten uit het verleden meteen aangepakt.

Afbeelding 11: Ontwerp naar nul-op-de-meter voor VvE de Wetering

Evaluatie 2018-2019
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stonden ten aanzien van project 13 onderstaande acties gepland:
Actie 1: Monitoren van project
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Actie 2: Deelnemen aan regionaal projectoverleg
Deze acties hebben tot de volgende resultaten geleid.
Resultaat actie 1: Er hebben gesprekken met het bestuur en de ontwerpers van VvE de Wetering
plaatsgevonden. Een belangrijke drempel is op dit moment de financiering. Het Nationaal
Energiebesparings Fonds (NEF) biedt de VvE een objectgebonden financiering. Echter deze lening is niet
hoog genoeg om de gehele opgave te kunnen financieren. Dit is een veelvoorkomend probleem bij VvE’s.
Nu wil de Waterschapsbank, het resterende bedrag van € 3 mln. aan de VvE uitlenen. Daarvoor vragen zij
een garantstelling van de gemeente, regio en/of provincie.
Resultaat actie 2: Er heeft afgelopen periode summier regionaal projectoverleg over het verduurzamen
van VvE’s plaatsgevonden. De gemeente Blaricum heeft daarom zijn eigen koers voortgezet.

Plannen 2020
Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland.
Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020
Actie 1: De gemeente juicht het initiatief van VvE de Wetering toe. De gemeente wil echter niet in haar
eentje garant staan voor de benodigde €3 mln. In dat kader gaat de gemeente samen met bureau
SeinEnergie verkennen of de Regio en/of de Provincie Noord-Holland open staan voor een
garantstelling. Dit kan breder getrokken worden door het oprichten van een borgstellingsfonds voor
meer VvE’s in heel de regio of de provincie. Een VvE kan op termijn ook bestaan uit een groep
grondgebonden woningen. Bijvoorbeeld een straat die zich formeert voor de verduurzaming van hun
woningen. Met de pilot van VvE de Wetering en de opschaling van het concept kan de Regio en/of de
Provincie zich profileren op het gebied van verduurzaming en objectgebonden financiering.
Actie 2: VvE’s attenderen op de aanpak van VvE de Wetering en andere koploper VvE’s in de regio. Om
daarmee de verduurzaming bij VvE’s te stimuleren.
Uitvoering door: Projectmanager duurzaamheid in samenwerking met externe partijen, de regio Gooi en
Vechtstreek en de Provincie Noord-Holland
Kosten: De uren van de projectmanager duurzaamheid en afhankelijk van de verkenning mogelijk een
gedeeltelijke garantstelling.
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PROJECT 14: ZONNEPANELEN OP GELUIDSSCHERM

Langs de A27 zijn geluidsschermen gerealiseerd door het projectbureau Blaricummermeent.
In het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 wordt onderzoek naar de mogelijkheid van
zonnepanelen op het geluidsscherm voorgesteld. Het betreft het geluidsscherm ter hoogte van de
Blaricummermeent. De gemeente Blaricum is eigenaar van het geluidsscherm. Het scherm is ca. 1260
meter lang en 7,5 meter hoog. De eerste 500 meter is beplant. Tevens is over een lengte van 105 meter
graffitikunstwerk aangebracht met er omheen nog wat beplanting. Er blijft ca. 500 meter lengte
beschikbaar voor zonnepanelen.

Evaluatie 2018-2019
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stond ten aanzien van project 14 onderstaande actie gepland:
Actie: Overleg met Rijkswaterstaat en het projectbureau over de mogelijkheden
Deze actie heeft tot het volgende resultaat geleid.
Resultaat actie: De gemeente Blaricum heeft Ingenieursbureau Movares onderzoek laten uitvoeren naar
de mogelijkheid van zonnepanelen over een lengte van 500 meter op het geluidsscherm. Plaatsing van
zonnepanelen op het geluidsscherm langs de A27 is technisch eenvoudig te realiseren. Er zijn geen
nadelige effecten op de geluidsdemping van het geluidsscherm of reflectie/schittering van de
zonnepanelen te verwachten. Er zijn vier verschillende scenario’s vergeleken. Daarvan geeft scenario 1
(panelen plat tegen het scherm) de hoogste opbrengst: 420 MWh/jaar, oftewel 211 ton CO2 besparing per
jaar. De andere drie scenario’s hebben een lagere opbrengst, maar een kortere terugverdientijd of
passen beter in het beeldkwaliteitsplan. Uit de businesscase volgt voor scenario 1 een investering van
€ 412.000,- en verwachte terugverdientijd van 13 jaar, daarmee is de verwachte opbrengst na 25 jaar
€ 373.000,- Voor de exploitatie is de optie van een lokale energiecoöperatie het meest aantrekkelijk. De
beheers- en financieringslast ligt daarbij niet bij de gemeente, het vergroot het draagvlak in de
omgeving en de coöperatieleden verdienen hun investering al in 5 tot 7 jaar terug.
Interessant is de mogelijkheid om de strook grond voor het scherm ook te benutten voor zonnepanelen.
De jaarlijkse opbrengst kan hier ruim door verdubbeld worden. Aangezien deze grond van
Rijkswaterstaat is, is dit niet verder uitgewerkt. Wel geeft Rijkswaterstaat aan dat hier kansen liggen.
Rijkswaterstaat heeft laten weten dat het ontwerp van de route langs de A27 een update behoeft.
De mogelijkheid van zonnepanelen op het geluidsscherm is een mooie kans voor de gemeente Blaricum
om te voldoen aan haar eigen beleidsplan. Ook kan de gemeente met deze mogelijkheid een bijdrage
leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES), waarvoor onlangs de raad de startnotitie heeft
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vastgesteld. Daarnaast biedt het kansen om een energiecoöperatie in Blaricum op te richten die
zonnepanelen aanbiedt door en voor bewoners.
Op basis van het onderzoeksresultaat is een raadsinformatiebrief gestuurd.

Plannen 2020
Voor 2020 is voor dit project de volgende actie gepland.
Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020
Actie: Er zal verkend worden hoe de plannen voor zonnepanelen op het geluidsscherm verder te
concretiseren. Mogelijk kan het geluidsscherm aan een energiecoöperatie beschikbaar worden gesteld.
Uitvoering door: Projectmanager duurzaamheid in samenwerking met de Hut van Mie en/of andere
partijen.
Kosten: De uren van de projectmanager duurzaamheid. De energiecoöperatie (in oprichting) is zelf
verantwoordelijk voor de kosten voor de ontwikkeling van zonnepanelen op het geluidsscherm.
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PROJECT 15: COMMUNICATIE EN VOORLICHTING

Communicatie en voorlichting is belangrijk voor de bewustwording en ter stimulans om te verduurzamen.

Evaluatie 2018-2019
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stonden ten aanzien van project 15 de onderstaande acties gepland:
Actie 1: Volgens het klimaatbeleidsplan zijn de volgende communicatie-activiteiten gewenst:
a) Jaarlijks meedoen met landelijke acties waar scholen en verenigingen op kunnen aanhaken. Denk
aan GAD 100 dagen afval vrij, Nacht van de Nacht (eind oktober), Boomplantdag (3e woensdag in
maart), Warme truiendag (rond 16 februari), Earth Hour (eind maart). Zo is er in maart dit jaar een
filmpje opgenomen voor Earth Hour.
b) 13 oktober 2018 wordt de tweede duurzaamheidsbeurs in het Vitus georganiseerd. Met onder andere
het Duurzaam Bouwloket en Lucas Mol als gastsprekers.
c) Duidelijke communicatie op de gemeentewebsite over de verduurzamingsmogelijkheden, met een
verwijzing naar het Duurzaam Bouwloket.
d) Communiceren over de acties van de gemeente. Bijvoorbeeld het aantal verstrekte
duurzaamheidsleningen en het verduurzamen van de Blaercom.
e) Jaarlijks een prijs uitreiken aan duurzame ondernemers (bijvoorbeeld MVO-award tijdens
nieuwjaarsreceptie).
f)

Een of meerdere informatieavonden in de pilotwijk (project 1)

Actie 2: Elke drie weken wordt de communicatie van de lopende projecten en eventueel aanvullende
mogelijkheden besproken en waar nodig in gang gezet.
Deze acties hebben tot de volgende resultaten geleid.
Resultaat actie 1:
a) Jaarlijks zijn er diverse landelijke duurzaamheidsacties zoals, Dag van de Duurzaamheid (10
oktober), de Nacht van de Nacht (eind oktober) en Earth Hour (eind maart). De gemeente Blaricum
heeft hier met diverse acties en communicatie-uitingen op ingespeeld.
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b) Zoals bij project beschreven heeft de gemeente op 13 oktober 2018 in het Vitus-gebouw een
duurzaamheidsbeurs georganiseerd. Diverse bedrijven presenteerden daar hun
verduurzamingsproducten en –diensten. Alsook de Stichting Hut van Mie en het Duurzaam Bouwloket.
Tevens gaf Lucas Mol, oprichter van de Gooische Mij en sinds kort van de Groene Afslag, daar een
presentatie over verduurzamingsmogelijkheden. De opkomt voor de beurs viel tegen. Mogelijk had
dit te maken met het mooie najaarsweer die dag.
c) De duurzaamheidspagina op de gemeentelijke website is geoptimaliseerd. Ook is er rechtstreeks
vanuit de homepage van de gemeente-pagina een link naar de duurzaamheidspagina gemaakt.

Afbeelding 12: link op homepage gemeentepagina

d) Door middel van een communicatiekalender is periodiek over duurzaamheidsactiviteiten
gecommuniceerd in lokale bladen en op social media.
e)

Er is niet of nauwelijks aandacht besteed aan duurzame ondernemers in Blaricum. Hier is, in
verband met tijdgebrek, nog geen prioriteit aan gegeven.

f)

Zoals bij project 1 beschreven is in november een informatieavond in de Bijvanck georganiseerd en
volgt nog een herhalingsavond. Deze gaat over de verduurzaming van de wijk in relatie tot de
aankomende reconstructie.

Resultaat actie 2: Zie hiervoor ‘resultaat actie 1’, onderdeel d.

Plannen 2020
Voor 2020 is voor dit project de volgende actie gepland.
Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020
Actie 1: Voortzetten periodieke communicatie uitingen via lokale bladen en social media.
Actie 2: De Hut van Mie duurzaamheidsbijeenkomsten laten organiseren, zoals genoemd bij project 8.
Actie 3: De samenwerking met het Duurzaam Bouwloket voortzetten, zoals genoemd bij project 3.
Actie 4: Vervolg bijeenkomst-(en) organiseren over de ontwikkelingen voor Bijvanck.
Uitvoering door: Projectmanager duurzaamheid in samenwerking met de afdeling Communicatie en
externe partijen.
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Kosten: Zoals genoemd bij project 3 en 8. De kosten voor bewonersavond(-en) in de Bijvanck komen ten
laste van het reconstructie-project voor deze wijk. Verder betreft het met name de uren van de
projectmanager duurzaamheid, de communicatieadviseur en de projectleider voor de Bijvanck.

Pagina 45 van 52

UITVOERING ENERGIETRANSITIE BLARICUM, 2020

PROJECT 16: VERKENNING ULTRADIEPE GEOTHERMIE

Dit project is nieuw en daarmee aanvullend ten opzichte van vorig jaar. De gemeente Eemnes is, samen
met de regio Eemland, in gesprek met Larderel Energy over de mogelijkheden van ultradiepe
geothermie. Larderel Energy ziet kansen voor aardwarmte als duurzame alternatieve energiebron in de
regio.
Warm water uit de diepe bodem kan gebruikt worden voor verwarming, middels een warmtenet. Tevens
kan er elektriciteit mee opgewekt worden.
De plannen zijn uniek voor Nederland, maar niet in Europa. In München is al een systeem in werking op
geothermie. De hele stad wordt er door verwarmd. Dus de techniek bestaat al. In Eemland wil een
consortium deze techniek toepassen. Het idee is om meerdere boorputten in de regio te maken en de
centrales aan elkaar te koppelen waardoor een soort energierotonde ontstaat.
De consument krijgt met geothermie mogelijk een veel goedkoper alternatief aangeboden. De
opgewekte stroom gaat via het bestaande elektriciteitsnetwerk naar de woningen en bedrijven. Voor de
warmtevoorziening moet een nieuw leidingennetwerk worden aangelegd, dat aansluit op het
verwarmingsstelsel binnenshuis.

Plannen 2020
Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland.
Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020
Actie 1: Verkennen van de mogelijkheid van Ultradiepe Geothermie in Blaricum, in aansluiting op de
plannen voor Eemnes.
Uitvoering door: Projectmanager duurzaamheid
Kosten: Vooralsnog geen.
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4. ORGANISATIE EN BUDGET
Organisatie
Projectmanager
Er is een projectmanager duurzaamheid voor de periode 2018-2022 ingehuurd om de uitvoering van de
klimaatbeleidsplannen van Blaricum en Laren te coördineren. Voor Blaricum was sinds 2018 hiervoor 10
uur per week beschikbaar en voor Laren 14 uur per week. Per september 2019 heeft Blaricum ook 14 uur
per week aan budget voor een projectmanager duurzaamheid beschikbaar gesteld. De hoeveelheid
werkzaamheden verantwoordt ruimschoots deze uren.
De projectmanager behoudt het overzicht, identificeert kansen en zorgt dat initiatieven bij de juiste
personen in de organisatie terecht komen.
Aangezien de huidige projectmanager per januari 2020 vertrekt, wordt momenteel een nieuwe
projectmanager geworven. Afhankelijk van de voortgang van de werving van een nieuwe projectmanager
duurzaamheid bestaat het risico dat de uitvoering van de plannen vertraging oploopt.

Budget
Voor de uitvoering van het Programma duurzaam Blaricum 2018-2022 staan de volgende middelen ter
beschikking. Zie volgende pagina.
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vastgoed,
project 6
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11,
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vanuit
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budget
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beheer)

€ 5.000
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project 6
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voor
onderzoek
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Voor
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ming
Vastgoed
is
begrootte
bedrag
veel te
weinig.

Let op!
Voor
uitvoering
verduurza
ming
Vastgoed
is
begrootte
bedrag
veel te
weinig.

Kostenplts: 91740000
Kostensrt: 438099, tenzij anders vermeld
Inhuur
projectmanager
duurzaamheid

Jaarlijks
projectgeld

€ 16.800

geen

€ 16.800

€ 1.500

€ 20.150

€ 20.000

€ 10.250
onderzoek
zonnepane
len op
geluidssch
erm,
project 14

€ 1.000
Energiemonitoring
(project
6+7)
€ 2.500
duurzaamh
eidsdagen
Hut van
Mie
€ 2.500
actie RRE
regeling
met
WinstUitJe
Woning
PM
Overig
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Budget
voor regio
G&V
(Energie
en
omgevings
-beleid)

€ 45.229

€0

€ 45.229

Kosten
Duurzaam
Bouwloket
worden
gesubsidie
erd vanuit
de regio

PM

Kosten
Duurzaam
Bouwloket
worden
gesubsidie
erd vanuit
de regio

€ 45.229

€ 45.229

€ 45.229

waarvan:

waarvan:

waarvan:

€5.000
Duurzaam
Bouwloket

€5.000
Duurzaam
Bouwloket

€5.000
Duurzaam
Bouwloket

€ 2.500
Lokaal
atelier RES

€ 20.000
RES
traject,
onderdeel
lokaal

PM
Overig

€ 20.000
RES
traject,
onderdeel
lokaal

€ 20.000
Transitievi
sie
Warmte

€ 20.000
Transitievi
sie
Warmte

Totaal
budget
klimaatbeleid

€ 62.029

€ 18.300

€ 85.379

PM

€ 105.529

€ 90.829

€ 90.829
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5. BIJLAGEN
Bijlage 1
Voor het Programma duurzaam Blaricum 2018-2022, zie:
https://www.blaricum.nl/inwoners/Bouwen/Duurzaam_Blaricum/Programma_Duurzaam_Blaricum_2018
_2022

Bijlage 2
Gemeentelijke gebouwen:
Straatnaam

Huisnr

Objectnaam

eigendom
gemeente

Achter Capitten

1

Woonwagenkamp

BLC

Achter Capitten

3

Woonwagenkamp

BLC

Achter Capitten

5

Woonwagenkamp

BLC

Achter Capitten

7

Woonwagenkamp

BLC

Eemnesserweg

18a

Bassischool Dorp, parkeergarage + lift

BLC

Eemnesserweg

18b

Gymzaal Dorp

BLC

Eemnesserweg

18c

Bassischool, peuterspeelzaal (paar uimtes)

BLC, verhuur,
beheercomissie

Hendrik Smitlaantje

6

Kleedruimten BVV voetbal (oostermeent)

Kerklaan

16

Gemeentehuis

BLC / in VVE

Levensboom

4

OBS Basisschool Bijvanck

school is eigenaar

Levensboom

8

RK Basisschool Bijvanck

school is eigenaar

Levensboom

12

PC Basisschool Bijvanck

BLC / school doet
onderhoud

Levensboom

6

Gymzaal Bijvanck

BLC

Levensboom

12b

Wijkpost Bijvanck

BEL

Levensboom

2

Creche/peuterzaal

BLC, verhuur,
beheercomissie

Singel

15A

Brandweerkazerne

pand wordt gehuurd
/ MJOP voor ons

Stichtseweg

3,5

Voorland Stichtse Brug, 2 toiletvoorzieningen

BLC

Torenlaan

16

Kerktoren

BLC

Torenlaan VOOR

1

Muziektent

BLC

Verbindingsweg

13

Voormalige brandweerkazerne (anti kraak)

BLC
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Wetering

122

Welzijn buurthuis Malbak

casco huur / binnen
en installaties van
gemeente

Wetering

124

Gebruiker GGD, consultatiebureau

casco huur / binnen
en installaties van
gemeente

Wetering

20

Kinderopvang

BLC / in VVE

Wetering

A001

5 Ruimten kelder

BLC / in VVE

Woensbergweg

11

Aula/begraafplaats

BLC

Bijlage 3
Scholen:
Naam school

Adres

De Pionier

Levensboom 8 1261 MX Blaricum

De Bernardus

Eemnesserweg 18b 1261 HG Blaricum

OBB Dorp

Eemnesserweg 18a 1261 HG Blaricum

OBB Bijvanck

Levensboom 4 1261 MX Blaricum
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Bijlage 4
Sportaccommodaties:

Afbeelding: Bron notitie Sportaccommodaties Blaricum 2018
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