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Motie Extra proeftuin aardgasvrije wijken in Brabant
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 9 november 2018, behandelend
Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019,

Constaterende dat:
* Het Klimaatakkoord van Parijs doelen stelt m.b.t. het terugdringen van de C02-uitstoot;
» Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving daaraan een belangrijke bijdrage moet leveren;
« Het aardgasvrij maken van wijken ook helpt bij het beperken van de gaswinning;
» Aan 27 gemeenten in Nederland onlangs een rijksbijdrage is toegekend voor het aardgasvrij maken van
een wijk;
« Uit de Klimaatenvelop daarvoor 120 miljoen euro beschikbaar kwam;

Overwegende dat:
« In het Programma Aardgasvrije Wijken gemeenten kennis en ervaring opdoen om bestaande wijken
haalbaar en betaalbaar te verduurzamen;
» De provincie hierbij een stimulerende rol kan spelen;
» Er 9 concrete plannen vanuit Brabant voor proeftuinen aardgasvrije wijken werden ingediend bij het Rijk;
» Er daarvan slechts 3 werden toegekend, waarvan twee aan B5-steden, o.a. vanwege de keuze van het Rijk
voor voldoende geografische spreiding;
» Ook wijken in bijvoorbeeld middelgrote Midsize Brabant (Mľ)-steden (Oss, Uden, Meijerijstad, Waalwijk,
Oosterhout, Bergen op Zoom, Roosendaal) en kleine gemeenten aardgasvrij gemaakt zullen moeten
worden;
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Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
1. Om in 2019 voor een middelgrote of kleine gemeente in Brabant een pilot te ondersteunen onder
de voorwaarden dat:
- Deze gemeente eerder bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangemeld is geweest als
proeftuin aardgasvrije wijken;
- De gemeente voor509é mee participeert in dė uitvoeringskosten;
- De inwoners van de betreffende wijk participeren in het initiatief;
- In het geval van warmtenetten deze in publieke handen zijn;

2. Indien de benodigde middelen hiervoor niet beschikbaar zijn binnen het programma Energie,
hiertoe een begrotingswijziging aan de Staten voor te leggen;
3. Te stimuleren dat zoveel mogelijk Brabantse gemeenten bij de tweede tranche, desgewenst met
behulp van begeleiding van de provincie, medio 2019 een aanvraag bij het Rijk doen.

En gaan over tot de orde van de dag.
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