Motie (vreemd aan de orde van de dag) Proeftuin Aardgasvrije
wijken
De Raad van de Gemeente Koggenland in vergadering bijeen op 18 juni 2018.
Constaterend dat:
● 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) zijn
● In 2030 de gaskraan dicht gaat in Groningen en dat dit grote gevolgen heeft voor de
energievoorziening van onze woningen.
● 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 wordt geleerd hoe bewoners, gebouweigenaren, woningcorporaties,
energieleveranciers en andere bedrijven een bestaande wijk succesvol ‘van het aardgas af
kunnen halen’. En 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.
● Tot 1 juli 2018 gemeenten een aanvraag in kunnen dienen 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.
● PvdA/GroenLinks voorwerk heeft verricht voor het aandragen van een bestaande wijk en wil
graag in samenspraak met het college een voorstel maken voor een proeftuin.

Overwegende dat:
●
●
●
●

Diverse gemeenten in Nederland starten met initiatieven om te leren wat de mogelijkheden
zijn om in de bestaande bouw gasloos te worden
Koggenland geschikte wijken heeft die in aanmerking zouden kunnen komen voor het
predikaat: proeftuin
We zo kunnen leren van de eigen Koggenlandse gasloze proeftuin
we op deze wijze ons eigen voorbeeld zijn, alsook die voor anderen

verzoekt het college:
- Uitstel aan te vragen bij het ministerie van BZK voor het aandragen van een proeftuin
- In samenspraak met PvdA/GroenLinks, die voorwerk heeft verricht voor het aandragen van
een proeftuin, een proeftuin aan te melden bij BZK
en gaat over tot de orde van de dag
Namens de fractie van de PvdA,/GroenLinks Koggenland

