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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het uitvoeringsplan Programma Aardgasvrije Wijken Rivierenwijk-Zuid 2020 dat wordt
ingediend bij het ministerie van BZK, om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage van €
5.933.728 in het kader van het Programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken.
Inleiding
Heerhugowaard heeft de ambitieuze doelstelling om energieneutraal te zijn in 2030 en voor 2022
ten minste 500 bestaande woningen van aardgas af te koppelen.
Hoe we dat kunnen doen is een veelomvattend proces waar geen eenduidige oplossing voor is.
Om praktijkervaring op te doen is door de ministeries van BZK en EZK in 2018 gezamenlijk het
interbestuurlijk Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) gestart. Doel van dit programma is om
met elkaar te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald.
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een aanpak met proeftuinen en een bijbehorend Kennis- en
Leerprogramma. Het programma biedt deelnemende gemeenten tevens een financiële bijdrage
o.b.v. een door de gemeente opgesteld uitvoeringsplan.
Kernboodschap
De gemeente Heerhugowaard doet een aanvraag bij het Programma Aardgasvrije Wijken voor
de Rivierenwijk-Zuid. Op basis van berekeningen die zijn gemaakt in samenwerking met het
Duurzaam Bouwloket, HVC en Woonwaard, offertes van diverse leveranciers en het vastgestelde
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uitvoeringsplan vraagt Heerhugowaard in totaal een rijksbijdrage van € 5.933.728, waarmee de
overstap voor woningeigenaren naar aardgasvrij (bekostiging gemiddeld € 13.550,- per woning
kan worden terug gebracht naar een eigen bijdrage van ca. € 2.200,- per woning.
Daarnaast wordt de bijdrage gebruikt om woningcorporatie Woonwaard tegemoet te komen in de
kosten voor het aardgasvrij maken van haar woningvoorraad in de wijk en het winkelcentrum
aardgasvrij te maken.
Ten slotte voorziet de rijksbijdrage ook in een aanzienlijk deel van de projectgebonden kosten
(kosten voor projectbegeleiding, communicatie en participatie, e.d.). Een ander deel van de
projectgebonden kosten wordt ge(co-)financierd door de provincie Noord-Holland. Voor de
dekking van de overige projectgebonden kosten doet het college een voorstel aan de raad. Naar
verwachting kan dit voorstel in de raadsvergadering van 2 juni behandeld worden.
In het uitvoeringsplan (bijlage Uitvoeringsplan PAW Rivierenwijk-Zuid 2020) is in detail
uitgewerkt hoe het college de gevraagde rijksbijdrage verwacht te besteden en welke kosten er
nog voor de gemeente worden voorzien.
Consequenties
Indien de Rivierenwijk-Zuid wordt geselecteerd als deelnemer van het Programma Aardgasvrije
Wijken, committeert de gemeente zich aan het aardgasvrij maken van alle gebouwen in de
Rivierenwijk-Zuid: idealiter is uiterlijk in 2028 elk gebouw in deze buurt aardgasvrij, incl.
duurzame warmtebron (warmtenet of warmtepomp). Het in te dienen uitvoeringsplan is er op
gericht om minimaal te realiseren dat elk gebouw uiterlijk 2028 aardgasvrij-ready is, en dat de
infrastructuur in de wijk daartoe is aangepast (verzwaring elektriciteit, aanleg warmtenet). Dit is
ook een van de randvoorwaarden die het PAW aan alle deelnemende gemeenten stelt.
Met de rijksbijdrage kan voor elke woningeigenaar in de wijk de investering voor een overstap
naar aardgasvrij teruggebracht worden naar maximaal € 2.200. Voor dit resterende bedrag kan
bovendien via het landelijke warmtefonds een aantrekkelijke financiering worden afgesloten
(tegen 1,5% rente bij een looptijd van 7 jaar). Daarmee wordt de overstap voor iedereen in de
wijk betaalbaar.
Daarnaast helpt deelname aan het PAW de gemeente om ervaring op te doen met haar regierol
in de energietransitie en kan de gemeente hiervoor gaandeweg een integrale, schaalbare
wijkaanpak ontwikkelen, die ook in andere delen van de gemeente (en de regio) kan worden
toegepast.
Het uitvoeringsplan wordt alleen ten uitvoer gebracht als aan de volgende voorwaarden voldaan
wordt:
-

de Rivierenwijk-Zuid als deelnemer wordt geselecteerd en de gevraagde rijksbijdrage
wordt toegekend (bekendmaking eind juni 2020), én;

-

de raad instemt met het dekkingsvoorstel voor een deel van de projectkosten (naar
verwachting ter behandeling in de raadsvergadering van 2 juni 2020).

Communicatie
De bewoners van de Rivierenwijk-Zuid ontvangen nu al een driemaandelijkse nieuwsbrief en
kunnen terecht op de projectwebsite www.heerhugowaard.nl/rivierenwijk-zuid. Deze wordt ook
ingezet om de bewoners op de hoogte te houden van het verloop van deze aanvraag.
Uitvoering

Uiterlijk 1 mei moet de aanvraag bij BZK ingediend zijn. Een commissie met vertegenwoordigers
van de belangrijkste stakeholders (o.a. VNG, Bouwend Nederland, Nederlandse Vereniging
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Duurzame Energie) zal op basis van hun expertise en zonder last of ruggenspraak de minister
van BZK adviseren welke gemeenten op basis van de selectiecriteria voor een start als proeftuin
in 2020 in aanmerking komen. Ongeveer eind juni wordt de selectie door de minister van BZK
bekendgemaakt.
Na selectie en toekenning zullen de middelen aan de deelnemende gemeenten worden verstrekt
door middel van een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. Wederzijdse afspraken
tussen het rijk en de betreffende gemeente, bijvoorbeeld de gemeentelijke inspanningen voor
monitoring en het landelijke leerprogramma, zullen in een convenant worden vastgelegd.
Het raadvoorstel voor dekking van een deel van de projectkosten wordt naar verwachting op 2
juni aan u voorgelegd.
Bijlage(n)
Uitvoeringsplan PAW Rivierenwijk-Zuid 2020 (Bij20-204)
Hoogachtend,
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