Hoe duurzaam is onze gemeente?
Gem
Wat doet de gemeente voor
woningeigenaren?

Wat doet de gemeente
voor ondernemers?

De gemeente wil graag naast ondernemers en huurders, ook

Met de toenemende vraag naar energie in ons achterhoofd is

particuliere woningeigenaren stimuleren om energiebesparende

de gemeente aan het onderzoeken welke bedrijfsdaken binnen

maatregelen te nemen. Het beste wat u sowieso kunt doen

Uithoorn kansrijk zijn voor zonnepanelen. Zon op daken biedt

het isoleren van uw huis. Naast het besparen van geld, helpt u

veel potentie voor het opwekken van zonne-energie. Natuurlijk

praktisch het klimaat een handje (minder verlies en uitstoot) en

is niet elk dak geschikt is voor zonnepanelen. Wel is het goed om

neemt het comfort in uw huis toe. Regelmatig organiseren wij

de potentie hiervan te onderzoeken. Ook kijkt de gemeente naar

duurzame acties in samenwerking met het Energieloket Uithoorn.

wat voor ondersteuning de gemeente ondernemers kan bieden

e e nte U i t h o o r

n

om de stap naar zonnepanelen te zetten. Denk hierbij aan vragen

Wat doet de gemeente
voor huurders?

rondom subsidie, dakconstructie en de elektra-aansluiting.
Zeker van belang zijn de energiebesparende maatregelen die
de bedrijven kunnen en dienen te nemen. De komende periode
wordt daar ook goed naar gekeken opdat wij allemaal de stappen

Interview
Wethouder Hans Bouma
“We vormen samen met bewoners, bedrijven

Ook voor huurders wil de gemeente graag een

zetten om onze energievraag zo klein mogelijk te maken.

actieve rol spelen om huurwoningen duurzamer

Ook wordt er blijvend gewerkt aan de verduurzaming van de

te maken. Dit doen we in samenwerking met Eigen

glastuinbouwsector door te kijken naar kansen voor bijvoorbeeld

Haard en het Energieloket Uithoorn. Dit jaar zijn er

een warmtenet, CO2 leidingen en de opwek van duurzame

ook verschillende acties voor huurders. Onder andere

stroom. Dit gebeurt zowel in regionaal verband als lokaal.

het houden van online bijeenkomsten waarin er tips

en maatschappelijke organisaties de energieke

Wat doet de gemeente voor Nederland?

samenleving. Als gemeente willen wij graag actief

Wat is het Energieloket Uithoorn?

worden gegeven over kleine energiebesparende

Zon op grote daken

een rol spelen op het gebied van energie! We doen

Het Energieloket Uithoorn is een samenwerking tussen

maatregelen. De eerste is inmiddels geweest en was

De gemeente zet in op zon(ne-energie) op grote daken en

daar ook zeker wat aan Voor woningeigenaren,

gemeenten, lokale organisaties en het bedrijfsleven om u te

een groot succes. Mocht u deze gemist hebben, er

onderzoekt via de omgevingsvisie of, waar en hoe in Uithoorn en

In het Klimaatakkoord hebben wij met elkaar afgesproken

of hier een groene en recreatieve verbindingszone tussen

ondernemers, huurders en VvE eigenaren zijn

helpen met het verduurzamen van uw woning.

komt in juni volgend jaar nog een webinar! Huurders

De Kwakel ruimte is voor de grootschalige opwek door zon- en/

dat iedereen een wezenlijke bijdrage levert aan het

de Westeinderplassen en de Amstel gevormd kan worden.

we actief bezig met diverse projecten en acties.

Woningeigenaren kunnen bij het Energieloket Uithoorn

kunnen online een cadeaubon van € 60,- aanvragen

of wind. De zoekgebieden worden daarin als input meegenomen.

oplossen van de problemen en een bijdrage levert aan

Onze gemeente staat de komende jaren voor grote opgaven.

Woningeigenaren en huurders kunnen bijvoorbeeld een

(www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn) terecht voor advies

om deze maatregelen ook gelijk toe te passen. Als

Dit is een mooi voorbeeld hoe we zonder of met beperkte ruimte

duurzame energie in Nederland. Provincies, gemeenten

Bijvoorbeeld op gebied van klimaatadaptatie, vergroten van

duurzaamheidslening aanvragen voor zonnepanelen.

en tips over duurzaam wonen en bijvoorbeeld subsidies. Het

huurder kunt u een duurzaamheidslening aanvragen

in te nemen toch duurzame energie kunnen opwekken. Met

en waterschappen maken met elkaar Regionale Energie

biodiversiteit, realiseren van duurzame energie bronnen,

Via het Energieloket Uithoorn kan elke inwoner

Energieloket Uithoorn werkt voor veel gemeenten. Ze hebben

voor zonnepanelen. U moet dan wel toestemming van

betrokken partijen zoals ondernemers en winkeliers overleggen

Strategieën, die we doorgaans de RES noemen. In onze

voldoende woningen voor onze inwoners, economische

ondersteuning en tips krijgen voor het verduurzamen

hierdoor actuele kennis in huis op het gebied van techniek

uw verhuurder hebben.

we hoe we deze ambitie kunnen waarmaken.

strategie trekken wij op met netwerkbeheerders, inwoners,

ontwikkelingen, versterken van recreatie en toerisme,

van hun woning. Voor VvE eigenaren is een speciaal

en ontwikkelingen, en ervaren projectleiders. Als gemeente

organisaties en bedrijven. Per regio laat deze strategie zien

het behoud en zichtbaar maken van cultureel erfgoed

loket geopend. We houden online informatieavonden

kunnen wij dat zelf niet beter, zowel wat betreft de kennis als de

waar er mogelijkheden zijn voor het grootschalig opwekken

en nog veel meer. De ruimte is schaars in onze gemeente

over buurtacties, zonnepanelen, gasvrij en nog veel

kosten. Het Energieloket Uithoorn heeft niet alleen een website

van duurzame energie en welke daarvan ook (mogelijk) aan

en we zullen moeten komen tot integrale afwegingen en

meer. Ook hebben we energiecoaches die andere

met informatie, maar ze zijn ook dagelijks telefonisch of per

te bevelen zijn. Er wordt gekeken naar draagvlak, maar ook

gecombineerd ruimtegebruik binnen onze gemeente.

inwoners helpen om de woning te verduurzamen. Met

mail te bereiken voor vragen. Zij zijn te bereiken van maandag

naar bijvoorbeeld het energienet. De RES 1.0 is een eerste

Die afwegingen maken wij voor de hele gemeente in de

ondernemers werken we weer samen voor zon op grote

tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur op (088) 525 4110

stap, die steeds opnieuw wordt aangepast naar de huidige

gemeentelijke omgevingsvisie. Voor ieder deel van de

daken. Wij vertellen graag in deze editie hoe duurzaam

(lokaal tarief ). Ook kunt u per mail vragen stellen: vragen@

situatie. In de RES 1.0 staat welke gebieden een succes

gemeente wordt nader bekeken welke opgaven daar

wij zijn als gemeente.

regionaalenergieloket.nl

kunnen worden, die tot concrete voorstellen (kunnen) leiden

het beste een plek kunnen vinden. Deze gemeentelijke

en welke eventueel later worden uitgewerkt. Of juist welke

omgevingsvisie zijn wij aan het voorbereiden. In het

Komende tijd

Maak een scan van uw huis

gebieden helemaal niet geschikt zijn voor grootschalige

gedeelte van de Noorder Legmeerpolder dat is aangewezen

Komende periode heeft de gemeente weer acties op de

Als u niet weet hoe u moet beginnen, doe de online Huisscan

opwek van duurzame energie. Dat kan natuurlijk ook.

als RES zoekgebied en in onderzoek is voor de groene

agenda staan om bewoners te helpen verduurzamen.

van het Energieloket Uithoorn. Daar krijgt u een advies dat is

Zo is onlangs de collectieve isolatieactie geweest waar

afgestemd op uw situatie. Het geeft inzicht in de mogelijke

De energietransitie is een grote, belangrijke opgave. Er

Amsterdam. De gemeente gaat samen met de inwoners

u zich nog steeds voor kunt aanmelden, mocht u dit

besparingen en de kosten. Op de website vindt u ook alle

zijn natuurlijk meer belangrijke opgaven in de gemeente

onderzoeken welke opgaven in dit gedeelte van de Noorder

nog niet hebben gedaan. In mei 2022 staat de volgende

subsidie en financieringsmogelijkheden.

die ruimte vragen, zoals klimaatadaptatie (het proces

Legmeerpolder mogelijk een plekje kunnen vinden.

en recreatieve verbindingszone, ligt ook de Stelling van

collectieve zonnepanelenactie op de planning.
Ook willen we weer buurtacties houden. Hiermee
krijgen bewoners maatwerkadvies voor hun type

waarbij de samenleving zich aanpast aan de gevolgen

Energiecoaches

van het veranderende klimaat), economie, woningbouw,

De gemeente heeft een idee ontvangen van één van de

mobiliteit (slimme manieren voor betere doorstroming

grondeigenaren in het gebied om samen te onderzoeken

van het verkeer), groen en recreatie. Ruimte is schaars in

of op diens grondgebied invulling gegeven kan worden

Op https://regionaalenergieloket.nl/uithoorn/indebuurt/

De gemeente heeft fantastische energiecoaches, die zich

de cursus. Over de energierekening. Naar wie je niet moet

de gemeente, dus houden we ook hier rekening mee. Zo

aan deze integrale benadering. Daarbij wordt gedacht een

projecten/uithoorn-overzichtpagina-bew-rapporten-

hard inzetten om inwoners te helpen op het gebied van

overstappen, maar waar men op moet letten bij het overstappen.

kan de gemeente Uithoorn een bijdrage leveren aan de

duurzaamheidspark te ontwikkelen met functies als opwek

downloaden kunt u de woningen van de wijken vinden

energiebesparende mogelijkheden en het geven van tips. Deze

Over elektra en gas die ervoor zorgen dat het verbruik omlaag

grootschalige opwek van duurzame energie, door nu te

van zonne-energie, zichtbaar maken van een gedeelte

die al een buurtactie hebben gehad.”

energiecoaches zijn op zoek naar inwoners die ook interesse

gaat. De energiecoaches zijn vrijwilligers. Zij krijgen een

starten met het stimuleren van zon op grote daken en

van het Unesco werelderfgoed Stelling van Amsterdam,

hebben om dit te doen. Heeft u daar weleens over nagedacht?

vrijwilligersvergoeding van € 10,- per gesprek en als zij 10

gelijktijdig met een goed proces de verdere mogelijkheden

innovatieve ontwikkelingen, het versterken van de

Wilt u graag andere inwoners helpen, of wilt u een steentje

gesprekken of meer doen mogen de tas met voorbeeldproducten

voor zonne- en/of wind energie op land te onderzoeken.

biodiversiteit, bijvoorbeeld met een voedselbos, duurzame

bijdragen aan het klimaat of wilt u zelf graag beter met energie

ter waarde van € 150,- houden. De training bestaat uit drie

omgaan en dit met andere inwoners delen? Iedereen heeft zijn

dagdelen: In januari 2022 begint weer een training. Deelnemers

RES zoekgebied in de Noorder Legmeerpolder

gebied om in te wandelen of fietsen. Een mooie kans om

eigen reden om zich op te geven. Deelnemers leren veel tijdens

krijgen na afloop een certificaat. Zij hoeven geen examen te doen.

Een deel van de Noorder Legmeerpolder is aangewezen

invulling te geven aan de integrale opgave. Initiatiefnemer,

als RES zoekgebied. Dit gedeelte is nu in gebruik als

gemeente en andere betrokkenen in dit gebied onderzoeken

landbouwgrond. Er wordt voor dit gedeelte ook onderzocht

of het mogelijk is om dit plan verder te ontwikkelen.

woning, want niet alle woningen zijn hetzelfde.

Nieuwsgierig geworden, kijk op https://regionaalenergieloket.nl/uithoorn/indebuurt/projecten/word-energiecoach-uithoorn-ouder-amstel.

landbouw, educatie en het toegankelijk maken van dit
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