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College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD 
Zitting van 6 november 2018

Beheer en Realisatie - Omgevingszorg

10 2018_B&W_00475 Nota van antwoord vragen D'66 "Proeftuin aardgasvrije 
wijken"

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; 
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw J. de Groot, Secretaris

Nota van antwoord
Vraag en antwoord
Op 16 oktober jl. heeft de fractie D'66 vragen gesteld over de regeling "proeftuin aardgasvrije 
wijken". Deze regeling biedt subsidie voor het aardgasvrij maken van wijken. In deze nota gaan wij in 
op dit onderwerp en geven wij antwoord op de gestelde vragen.

Het is belangrijk om onze afhankelijkheid van aardgas te verminderen. Dit onderwerp hebben wij 
opgenomen in de programmabegroting 2019-2022 onder de noemer "warmtetransitieplan". Het 
opstellen van een warmtetransitieplan is een verplichting uit het Interbestuurlijk akkoord/de Regionale 
Energie Strategie. Voor de gehele gemeente geven wij per wijk/buurt aan welk warmtesysteem er op 
termijn kan komen om in de warmtebehoefte te voorzien, als alternatief voor aardgas. Met die 
warmteplannen geven wij eigenaren inzicht en houvast in investeringskeuzes voor hun panden (o.a. 
woningen). 

Beantwoording van de vragen:

1. Heeft de gemeente Steenwijkerland een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de "proeftuin 
aardgasvrije wijken"?

Wij hebben geen subsidieaanvraag ingediend in het kader van de subsidieregeling "proeftuin 
aardgasvrije wijken".

2. Zo nee, waarom niet?

Begin april hebben wij een brief ontvangen over deze subsidieregeling. Hierin stond de uitnodiging om 
voor 1 juli 2018 een aanvraag in te dienen. Aan de aanvraag waren de volgende voorwaarden 
verbonden:
- de gemeente heeft een haalbaarheidsstudie of concreet plan voor het aardgasvrij maken van een 
bestaande wijk
- het plan is toe naar de stap van de uitvoeringsfase.

Wij hadden (en hebben) geen concrete plannen voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken.
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Vervolg
In 2019 gaan wij het warmtetransitieplan opstellen.

Bijlagen
1. Schriftelijke vragen D66 - Proeftuin Aardgasvrije Wijken.pdf



  
 
Datum: 16 oktober 2018 
Betreft: Schriftelijke vragen over ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’ 
conform artikel 39 reglement van orde 
 
Geacht college, 
 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gemeenten opgeroepen om voor 1 juli jl. een 
plan van aanpak in te dienen als aanvraag voor de subsidie ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’. 
 
Die subsidie geeft de mogelijkheid van een aanzienlijke kostenbesparing voor het aardgasvrij 
maken van bestaande individuele woningen. Om die reden een must voor gemeenten om 
een aanvraag in te dienen en kosten voor de inwoner te besparen. 
 
Begin oktober jl. is bekend gemaakt welke gemeenten de subsidie zullen ontvangen. 
De gemeente Steenwijkerland komt volgens D66 niet op de lijst voor. 
 
Het roept bij D66 de volgende vragen op: 
 

1. Heeft de gemeente Steenwijkerland een subsidie aanvraag ingediend? 

2. Zo ja, wat was de reden voor afwijzing? 

3. Zo nee, waarom niet?  

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Emmy Elgersma 
Fractie D66 
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