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Via deze memo wil ik u graag informeren over Motie M40, een extra proeftuin voor
aardgasvrije wijken in Brabant.
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 heeft 85 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gemeenten die in 2018 al zijn
gestart met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken.
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Ook in Brabant zijn drie proeftuinen geselecteerd, namelijk:




Eindhoven: de wijk ’t Ven, deze wordt aangesloten op het gemeentelijk
warmtenet in het aanpalende stadsdeel Meerhoven.
Tilburg: heeft tot doel om delen van de wijk Quirijnstok aardgasvrij te
maken.
Drimmelen: richt zich op het aardgasvrij maken van het centrum van
Terheijden.

Extra pilots
Uw Staten hebben ons verzocht om in aanvulling op het “Rijksprogramma voor
aardgasvrije wijken in Nederland” voor een middelgrote of kleine gemeente in
Brabant een pilot op het vlak van aardgasvrijewijken te ondersteunen.
Hierbij zijn door uw Staten onderstaande uitgangspunten geformuleerd:
1. de pilot is bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangemeld als
proeftuin aardgasvrije wijken,
2. de gemeente participeert voor 50% in de uitvoeringskosten,
3. de inwoners van de betreffende wijk participeren in het initiatief,
4. en in het geval van warmtenetten deze dienen in publieke handen te zijn.
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Vanuit de 6 proeftuinen die bij Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn aangemeld
en door BZK zijn afgewezen, is het de verwachting dat de proeftuin in de gemeente
Roosendaal met stimulering van onze kant gerealiseerd kan worden.
De andere proeftuinen voldoen op dit moment niet aan uw voorwaarden. De
proeftuin in Hedikhuizen heeft de potentie om op termijn aan uw voorwaarden te
gaan voldoen. Deze proeftuin krijgt al enige tijd ondersteuning voor de verdere
ontwikkeling vanuit het Programma Sociale Innovatie Energietransitie.
Warmtevoorziening
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In het algemeen achten wij het van belang dat in Brabant kennis en ervaring wordt
opgedaan met diverse warmtevoorzieningen voor wijken. Wij zien het als een taak
van de provincie om het delen van kennis en ervaring te faciliteren. Om die reden
hebben wij voor elke RES-regio een adviseur aardgasvrije wijken ter beschikking
gesteld. Met warmtenetten, bodemenergiesystemen en warmtepompen is in Brabant
ruime ervaring. Met collectieve/grootschalige opslagsystemen worden nu de eerste
ervaringen opgedaan, onder andere in Uden, Achtmaal en Boekel.
Verder is het onze ambitie om kennis te vergaren over de verschillende vormen van
aquathermie en haar toepassingsmogelijkheden. In potentie kan het een belangrijke
bron vormen voor onze energievoorziening. We zijn in gesprek met de regio’s Westen Zuidoost-Brabant om te zien of daar een pilot kan starten, waarbij we kijken of
elke pilot een andere vorm kan zijn zoals oppervlaktewater, afvalwater en
drinkwater. Met de gemeente Breda zijn we nu in gesprek om samen met
Waterschap Brabantse Delta een onderzoek te starten naar thermische energie uit
oppervlaktewater (TEO).
Financiën
Uw staten hebben middels Motie M40 van 9 november 2018 aan mij verzocht om
na te gaan of er voldoende middelen binnen het programma Energie aanwezig zijn
om de extra proeftuinen voor aardgasvrijewijken te financieren. Voor de proeftuin in
Roosendaal kan de benodigde investering gevonden worden in het gealloceerde,
nog niet geraamde deel van de middelen voor energieneutrale woningen uit de 3e
tranche van de investeringsagenda. Het is niet nodig om in dit stadium een
begrotingswijziging aan uw Staten voor te leggen.
Ik vertrouw er op u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd en beschouw Motie
M40 hiermee als afgedaan.

Met vriendelijke groet,

M.J.G. Spierings
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