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Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken

In het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma is afgesproken dat voor
het eind van de kabinetsperiode 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar
aardgasvrij (of klaar voor het afkoppelen van het aardgas) worden gemaakt.
Het rijk stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al kunnen
starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. In
deze proeftuinen gaan we leren hoe samen met bewoners, bedrijven,
vastgoedeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en
andere betrokken partijen een bestaande wijk succesvol ‘van het aardgas af kan
worden gehaald’. En hoe met aardgasvrije wijken de woon- en leefomgeving
verbeterd kan worden, de energierekening betaalbaar kan blijven, en hoe de
aanpak op een kosteneffectieve wijze kan worden uitgerold en opgeschaald.
U kunt tot 1 juli 2018 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor
een decentralisatie-uitkering als bijdrage voor een in 2018 te starten proeftuin
voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 3 april 2018
aan alle Nederlandse gemeenten een brief gestuurd over deze proeftuinen. In die
brief staat meer informatie over het beschikbare budget, de context, het proces
en de criteria waarop de ingediende aanvragen worden beoordeeld. U vindt deze
brief met bijlage online op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2018/04/03/brief-aangemeenten-over-aardgasvrije-wijken
Hieronder wordt nader aangegeven welke informatie nodig is om uw aanvraag
voor de decentralisatie-uitkering in het kader van het Programma Aardgasvrije
Wijken in te dienen. Na selectie van de proeftuinen worden afspraken met de
gemeente vastgelegd in een convenant.
Uw aanvraag kunt u sturen naar paw@minbzk.nl. Uw aanvraag dient zo goed als
mogelijk op de volgende punten in te gaan en te onderbouwen:
1. Algemeen:
•
Naam van de gemeente, naam van de wijk. Afbakening van de
aardgasvrij te maken wijk 1;
Dit kan bijvoorbeeld via een digitale kaart en/of luchtfoto.
Voorstellen moeten gebiedsgericht zijn en zijn gericht op een wijk of buurt (zie de brief van 3 april 2018
voor de definitie) met alle gebouwen die zich daarbinnen bevinden. Er is geen absoluut getalscriterium
voor de voorstellen maar er wordt gestreefd naar ongeveer twintig uitvoeringsplannen van circa 500
woningen. Gemeenten die hiervan getalsmatig sterk afwijken dienen dit goed te onderbouwen en mogen
geen onevenredig beslag leggen op het beschikbare budget.

1

Pagina 1 van 2

Datum
1 mei 2018

•
•
•
•
•
•

Aantal woningen in de wijk;
Aantal andere (utiliteits)gebouwen in de wijk;
Informatie over gebouwtypen en bouwjaren van de aardgasvrij te maken
bestaande gebouwen (zowel woningen als utiliteit);
De voorziene alternatieve (duurzame) warmtevoorziening(en);
Onderverdeling koop-, huurwoningen en andere gebouwen;
Contactgegevens contactperso(o)n(en) gemeente.

2. Uitvoeringsplan
a. Een korte samenvatting (indicatief twee à drie A4) van het plan 2 met de
volgende elementen:
Aanpak:
•
Omschrijving van de aanpak;
•
Welke werkzaamheden of activiteiten van het uitvoeringsplan reeds in
2018 aanvangen;
•
Planning ten aanzien van het jaar waarin woningen van het aardgas af
zullen zijn (leidingen afgesloten, contracten voor levering beëindigd, etc.);
•
Hoe de aanpak ingebed is/wordt in de gemeentelijke en regionale
planvorming zoals een gemeentelijk warmteplan, een regionale energieen klimaatstrategie en/of de gemeentelijke omgevingsvisie;
•
Wijze waarop het aardgasvrij maken van wijk verbonden is met
verbetering van de woon- en leefomgeving en andere opgaven in de wijk;
•
Aannemelijkheid van de volledige verduurzaming op termijn van de
alternatieve warmtevoorziening.
Betrokkenheid partijen, draagvlak en leerelementen:
•
Betrokkenheid en inzet van woningcorporatie, netbeheerder,
energieleverancier, bedrijfsleven en eventueel andere partijen;
•
Organisatie van betrokkenheid en draagvlak bij bewoners, bedrijven en
andere stakeholders;
•
Wat volgens de gemeente en de betrokken stakeholders de belangrijkste
leerelementen van de aanpak zijn.
Financiën:
•
De gevraagde totale rijksbijdrage in euro’s;
•
Financiële onderbouwing van het uitvoeringsplan en een toelichting op de
gevraagde financiële rijksbijdrage, zoveel als mogelijk gespecificeerd naar
doelgroep en gebruikmakend van elementen als afschrijvingstermijnen,
de gehanteerde discontovoet en de financiering van de benodigde
investeringen;
•
Bij de financiële onderbouwing aangeven of bedragen inclusief of exclusief
BTW zijn;
•
Een onderbouwde inschatting van de kosten voor eigenaar-bewoners en
de wijze waarop zij in staat worden geacht of gesteld om investeringen
die van hen worden verwacht ook daadwerkelijk te doen (betaalbaarheid);
•
Wijze van uitvraag aan de markt en potentie tot kostenreductie bij
verdere opschaling.
b. Het door uw college van B&W geaccordeerde uitvoeringsplan..
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Er moet een door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd uitvoeringsplan zijn.
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