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Geacht college,

Onderwerp: aardgasvrije wijken
In het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma is afgesproken dat we voor het eind van de
kabinetsperiode 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij (of klaar voor het
afkoppelen van het aardgas) willen maken. Het rijk stelt 90 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 we samen met bewoners, gebouweigenaren, woningcorporaties,
energieleveranciers en andere bedrijven een bestaande wijk succesvol ‘van het aardgas af kunnen
halen’. Hoe we met aardgasvrije wijken de woon- en leefomgeving kunnen verbeteren, de
energierekening betaalbaar kunnen houden, en hoe we de aanpak op een kosteneffectieve wijze
kunnen gaan uitrollen en opschalen.
Begin april ontving u hiertoe van de ministers Ollongren en Wiebes een brief onder kenmerk 20180000166637 waarin u verzocht is in de komende collegeperiode drie concrete acties op te pakken:
•
•
•

het starten met proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken en
het zoveel en zo snel mogelijk opleveren van aardgasvrije nieuwbouwlocaties en
het opleveren van een zogenaamd warmteplan per 2021.

U kunt tot 1 juli 2018 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een decentralisatieuitkering als bijdrage voor een in 2018 te starten proeftuin voor het aardgasvrij maken van een
bestaande wijk
Vraag 1: bent u als college van plan om voor 1 juli 2018 uw aanvraag in te dienen?
Vraag 2: op welke wijze gaat u de gemeenteraad en de inwoners van Venlo betrekken in de keuze van
deze proeftuin?
Vraag 3: indien u geen aanvraag indient omdat er nog geen haalbaarheidsstudies in Venlo door u
verricht zijn dan verzoeken wij u ons te informeren op welke wijze u uw warmteplan 2021 gestalte gaat
geven.
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