
ADVIES INITIATIEFVOORSTEL “Duurzaam wonen in Bloemendaal”. 
 
Aan:  De leden van de gemeenteraad 
Van:  
Datum:  
Nummer:  
Onderwerp: Initiatiefvoorstel duurzaam wonen in Bloemendaal, als onderdeel van 

het document Transitievisie Warmte, punt #2. Van 5 oktober 2021. 
 
Aanleiding 
Het bovengenoemde document TVW is een zeer belangrijk document voor de 
huidige en de komende generaties v.w.b. het duurzaam wonen. Naar ons idee kan 
met dit voorstel een flinke duw gegeven worden in het behalen van de genoemde 
doelstellingen. Het is van het grootste belang dat hierbij alle inwoners van 
Bloemendaal zijn/haar bijdrage gaat en kan leveren. Het participeren van onze 
bewoners zou middel van een “DENKTANK DUURZAAM WONEN” kunnen. 
Om deze bijdrage te ontvangen en wel op tijd is het gewenst om op korte termijn te 
starten met deze Denktank. 
 
 
Besluit 
“Bij het nemen van het besluit over  “voorstel over het vaststellen van de 
Transitievisie Warmte van de gemeente Bloemendaal.(punten 1,2 en 3), zouden wij 
graag een aanvullend besluit willen laten nemen, namelijk het opstarten van een 
Denktank duurzaam wonen en wel op korte termijn. 
 
Advies 
Oordeel raad 
 
Toelichting op advies 
Het initiatiefvoorstel roept het college op om korte termijn een aanvang te nemen met 
het opstarten van de Denktank duurzaam wonen, de reden is dat snelheid van 
handelen is geboden, want over 7 jaar dienen we ons gasconsumptie met 25% te 
hebben vermindert. 
Zowel de overheid en de inwoners hebben hier een belangrijke rol. Om de inwoners 
optimaal te informeren is al een forse uitdaging, laat staan het actief realiseren van 
duurzaam maken van je eigen huis. 
De Denktank kan hier een belangrijke taak vervullen indien men de samenstelling 
goed afweegt.   
De deskundigheid van de leden van de Denktank zouden als volgt kunnen worden 
samengesteld: 

 Ervaringsdeskundige als bewoner van huis met energie label A++ 
 Duurzaamheid deskundige 
 Persoon die zich aan het oriënteren is 
 Huurder met of zonder ervaring 
 Financiële deskundige vwb hypotheken 
 Subsidie deskundige 
 Samenstelling uit alle dorpskernen 
 Beleidsmedewerker vd gemeente 
 Energie coach 



 
 Deskundige vwb warmtepompen, zonnepanelen, isoleren 

 
Aan de gemeente wordt gevraagd om: 
 Levert voorzitter en secretaris 
 Communicatie via de gemeente 
 Faciliteiten te leveren 
 Financiën beschikbaar te stellen 

 
Het bijzonderheden project 

 De leden krijgen enkel km vergoeding 
 Maximaal 25 deelnemers 
 Elk kwartaal wordt een rapportage verstrekt aan de raad 
  

Doel van de Denktank is om ongevraagd en gevraagd advies te geven over het 
verduurzamen van de woningen en de bijbehorende communicatie en participatie. 
 

 

Dit advies past in het onderstaande stappenplan van het advies bureau Over morgen 

 


	Van:

