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RAADSINFORMATIEBRIEF 

18R.00437 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 3 juli 2018 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 
  

Portefeuille(s) : Duurzaamheid 

Contactpersoon : F. van Zandbrink 

Tel.nr. : 8935 

E-mailadres : zandbrink.f@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Update subsidieaanvraag alternatieve warmtevoorziening Schilderskwartier 

Kennisnemen van: 

 De deelaanvraag t.w.v. € 4,925 miljoen ten behoeve van de alternatieve warmtevoorziening. 

Inleiding: 
Op 28 juni 2018 diende het college een subsidieaanvraag in bij het Rijk van € 19,7 miljoen als 
ondersteuning bij het aardgasvrij maken van het Schilderskwartier. Het college heeft de raad hierover 
geïnformeerd via raadsinformatiebrief 18R.00432.  

Kernboodschap: 

Uit het uitvoeringsplan blijkt dat de komende 12 jaar € 19,7 miljoen nodig is om de aardgasvrije toekomst 
van het Schilderskwartier te realiseren. Na overleg met het Rijk heeft het college besloten voor dit jaar een 
eerste tranche van € 4,925 miljoen aan te vragen.  
 
Het Rijk heeft vooruitlopend op de beoordeling van de aanvraag aangegeven dat de Woerdense aanvraag 
inhoudelijk aantrekkelijk is, maar een te groot beslag zou leggen op het totale budget van € 85 miljoen. Dit 
bedrag moet het Rijk in 2018 namelijk verdelen over 20 wijken verspreid over Nederland. De komende 
jaren komen er nieuwe rijksmiddelen beschikbaar voor de energietransitie.  
 
Met deze deelaanvraag blijft het college met het Rijk in gesprek over hun bijdrage aan een aardgasvrij 
Schilderskwartier. Het college wil bij de toekenning van deze eerste tranche vervolgafspraken met het Rijk 
maken over de rest van de benodigde subsidie. Hiermee houdt het college onverkort vast aan het 
uiteindelijk benodigde bedrag van € 19,7 miljoen dat nodig is voor een haalbaar, betaalbaar en 
toekomstbestendig alternatief voor aardgas in het westelijk deel van het Schilderskwartier.  

Financiën: 
 Zie raadsinformatiebrief 18R.00432.  

Vervolg: 
Aanvullend op de acties genoemd in raadsinformatiebrief 18R.00432, treedt het college de komende 
maanden in gesprek met het Rijk. 
 
Wanneer begin 2019 blijkt dat kan worden voldaan aan de voorwaarden "haalbaar, betaalbaar en 
toekomstbestendig", legt het college de gemeenteraad een voorstel voor om te besluiten over de 
aardgasvrije toekomst van het Schilderskwartier. 
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Bijlagen: 
 

- Aanvullende brief aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, geregistreerd onder corsanummer: 
18.013801 

 

<SET:ONDVLG;kruijsbergen_m;molkenboer_v;1>
 

De secretaris, 
 

 
 
drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA 
  
 

 
 

 

De burgemeester, 

 
V.J.H. Molkenboer 
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8935 Z F. van Zandbrink 
18U-

Geachte heer van Dalen, 

Na telefonisch overleg met uw ministerie doen wij u deze aanvullende brief toekomen, behorende bij onze brief d.d. 28 juni, kenmerk 
18U.13171. Wij meldden u daarin reeds dat we ons realiseren dat het gevraagde budget van C 19,7 mln. fors is. Dit betreft het totale 
bedrag nodig om een wijk met ca 900 woningen te transformeren naar all-electric. In het uitvoeringsplan is een uitgebreide toelichting 
gegeven op onze aanpak en hoe wij tot het bedrag zijn gekomen. In dit plan leest u ook dat we verwachten de transformatie binnen 12 
jaar te realiseren, met een daarbij horende tijdsplanning. 

Aanvullend daarop kunnen wij meedelen, dat wij met een eerste tranche van C 4,925.000 vanuit de subsidieregeling 2018 een 
betekenisvolle start kunnen maken met de wijkaanpak conform het uitvoeringsplan. De consequentie hiervan is wel dat de wijkaanpak 
wordt belast met onzekerheid over de voorwaarden van de betaalbaarheid voor de bewoners en de woningcorporatie voor het 
alternatief voor gas. Immers uiterlijk 2030 zal netbeheerder Stedin het gasnet in de wijk afsluiten. Wij gaan daarom graag nader met u 
in gesprek om tot een commitment te komen van de Rijksoverheid om conform het door ons ingediende uitvoeringsplan de gehele wijk 
Schilderskwartier West uiteindelijk in 2030 gasloos te krijgen 

Met vriendelijke groet, 
Het College van Burgemeester en Wethouders, 

-^7 
Drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA V.J.H. Molkenboer 
Gemeentesecretaris Burgemeester 

Op alle leveringen en 
overeenkomsten zijn onze 
algemen inkoopvoor-
waarden van toepassing 
(www.woerden.nl) Woerden , 

hoofdstad van h e t Ŵ T ŕ ŵ v B - Ŵ r * " 


