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Geachte heer I mevrouw, 

Op 3 april ontving het college uw brief met de oproep om te starten met het aardgasvrij maken van 
bestaande wijken. Het rijk stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al kunnen 
starten. Vanuit een gezamenlijke ambitie en opgave zijn gemeente Woerden, Stedin en 
woningbouwcorporatie GroenWest al in 2016 gestart met een verkenning naar een aardgasvrije 
toekomst voor een bestaande wijk. Dit vanuit een visie dat de organisaties een andere rol moeten 
gaan spelen om naar een C02-neutrale toekomst voor Nederland te komen. In het Schilderskwartier 
doen we hier al enkele jaren aan den lijve ervaring mee op. Wij presenteren dan ook met trots het 
bijgevoegd, door het college geaccordeerd, uitvoeringsplan Aardgasvrije wijk Schilderskwartier. Hierin 
kunt u lezen dat in 2018 de fysieke werkzaamheden starten van het aardgasvrij maken van deze wijk. 
Wij vragen u om in aanmerking te komen als proeftuin voor deze wijk en een decentralisatie-uitkering 
van ë 19.700.000,- als bijdrage. In deze brief volgt een toelichting. 

Het uitvoeringsplan heeft ons inziens een aansprekend leertraject te bieden, met name voor 
gemeenten met de ambitie aardgasvrij te worden met een all-electric oplossing. In 2018 starten in de 
wijk Schiíderskwartier de investeringen om in 2030 de wijk van het aardgas te hebben. Een 
investeringsbijdrage voor uitvoering van het plan is noodzakelijk om een versnelling in het proces te 
genereren, bewoners zekerheid te geven over hun toekomstige woonlasten en een organisatie en 
aanpak door te zetten waarmee systematisch wordt geëxperimenteerd, geleerd en kennis verspreid. 
Een subsidietoezegging zal duidelijkheid geven aan alle stakeholders om door te kunnen met de 
investeringen. Bovendien zal de subsidietoezegging een positief effect hebben op het besluit dat de 
gemeenteraad eind dit jaar gaat nemen: is all-electric een uitvoerbaar en betaalbaar alternatief voor 
aardgas voor alle bewoners in deze wijk. 
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Vooruitlopend op wetgeving wordt de raad gevraagd een besluit te nemen, om bewoners nu al 
zekerheid te kunnen bieden over het alternatief voor aardgas in deze wijk. Het besluit wordt verankerd 
in het warmteplan. 

Met all-electräc als voorkeursoplossing wordt niet voor een makkelijke weg gekozen. Het vraagt vele 
individuele keuzes om te laten slagen. Op wijkniveau zijn er nog weinig concrete casussen en dus 
weinig ervaring. Het is wel een weg die voor veel wijken in Nederland de enig mogelijke route zal zijn. 
Door de lat hoog te leggen, door veel te investeren in participatie van wijkbewoners, door alle 
stakeholders tijdig en grondig te betrekken en door gezamenlijk pionieren voorop te stellen, 
verwachten we een proeftuin met hoge voorbeeldwerking. Het Schilderskwartier is hiervoor de 
perfecte wijk: een wijk waarvan er velen zijn in Nederland. Het is een typische jaren 60-70 wijk met 
sociale huurwoningen en koopwoningen die bestaan uit rijtjeshuizen, appartementen, tweekappers en 
vrijstaande woningen. Door in te zetten op zowel koop als huur, komt voor beide kennis beschikbaar 
voor andere wijken in Nederland. Het aanpakgebied in de wijk telt ruim 900 woningen. Door het grote 
aantal koopwoningen, bijna 600, is sprake van een bijzondere uitdaging. De leereffecten in het 
uitvoeringsplan hebben vooral betrekking op de totstandbrenging van een versnelling in de relevante 
processen, producten en diensten. Zoals een versneld aanbod dat aansluit bij woonwensen van 
bewoners, een versneld inzicht in prijsdaling door slimme lokale uitvoeringsprocessen, een versneld 
inzicht in toekomst-klare netverzwaringen en het versneld ontwikkelen van financieringsconstructies. 
Ook willen we leren over de juiste ondersteuningsmogelijkheden richting de bewoners en over de 
samenwerking tussen marktpartijen en de netbeheerder. 

De aanpak voor het aardgasvrij maken van het Schilderskwartier is drie jaar geleden geïnitieerd. Toen 
ai waren de gemeente, GroenWest en Stedin zich ervan bewust dat verandering noodzakelijk was. In 
2014 heeft de voltallige gemeenteraad van Woerden zich uitgesproken om in 2030 klimaatneutraal en 
aardgasvrij te zijn. De VNG heeft de gemeente Woerden in de afgelopen jaren als één van de 
voorlopers bestempeld en de gemeente ondersteund vanuit het programma Innovatieve Aanpakken. 
De gemeente Woerden hoort dan ook tot een beperkt aantal gemeenten die in fase drie van dit VNG-
programma is beland en ontvangt wederom een financiële incentive om verder te gaan. Bij de 
beslissing hierover geeft de VNG aan: [citaat] "De aanpak gaat ver. Het gaat als een van de eerste het 
lastige verhaal aan over aardgasvrij en heeft ondanks het ontbreken van wettelijke kaders al wel 
oplossingen bedacht. De aanpak is actiefin het uitzoeken van financiële oplossingen en trekt goed op 
met externe partijen "Dat de omgang met bewoners in deze transitieopgave een zeer belangrijk 
leerdoel van de aanpak is, en blijft, is een cruciaal uitgangspunt van de aanpak die ook door de VNG 
gesteund wordt. 

In een open proces met alle betrokkenen wordt onderzocht hoe het Schiiderskwartier integraal een 
toekomstbestendige wijk kan worden met een duurzaam alternatief voor aardgas. Het aardgasvrij 
maken van woningen en utiliteitsgebouwen is voor eenieder een mooie kans om de wijk op termijn 
verder te versterken. Door in de nabije toekomst te investeren in groen, infrastructuur, 
levensloopbestendig wonen en een duurzame openbare ruimte ontstaat een complete aanpak en is 
'werk met werk' maken mogelijk. Kennisdeling en transparantie is vanaf het begin van het traject 
belangrijk geweest. De wethouder en kerngroepleden zijn regelmatig uitgenodigd om deel te nemen 
aan symposia, zoals bij VNG, de samenwerkende Utrechtse gemeenten U10, HIER verwarmt en een 
door Stedin organiseerde sessie bij de Tweede Kamer. De gemeente Woerden heeft in maart 2017 de 
GreenDeal aardgasvrije wijken getekend en heeft actief deelgenomen aan het kennisdelingstraject. 
Veel gemeenten zijn al in Woerden op bezoek geweest om ervaring op te doen, vooral in het laten 
ontstaan van bewonersparticipatie. Graag blijven we onze ervaringen met de Nederlandse gemeenten 
delen en halen we kennis op vanuit andere voorbeelden van de wijkaanpak. 



In de bijlage treft u het document aan met de gevraagde gegevens en het door ons college 
geaccordeerde uitvoeringsplan. Wij realiseren ons dat het gevraagde budget fors is. We tonen in dit 
document ook dat dit een realistische inschatting is van wat het kost een wijk te transformeren naar 
all-electric. Aangezien we al jaren met alle stakeholders bezig zijn, hebben we al meerdere 
verdiepingsslagen achter de rug op de kostenramingen. In het verkleinen van het plangebied zien we 
geen oplossing. We communiceren al 2 jaar met alle bewoners over de aardgasvrije wijk. Tevens zou 
dan slechts een deel van de gasnetvervanging voorkomen worden. We willen als gemeente onze rol 
pakken en de uitdaging van de proeftuin aan gaan. Wel merken we op dat niemand in de toekomst 
kan kijken en dat (grote) tegenvallers niet bij de gemeente, GroenWest of de bewoners mogen komen 
te liggen. Een toelichting op de risico's treft u in paragraaf 2.3 van het uitvoeringsplan aan. We gaan 
hierover graag met u in gesprek. 

Wij vertrouwen erop dat deze unieke aanpak past in uw criteria en kan rekenen op financiële 
ondersteuning. Hiermee kan de onrendabele top voor de bewoners worden gecompenseerd. Dit 
draagt bij aan de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de realisatie van de aardgasvrije wijk 
Schilderskwartier. 

Graag zouden we door u uitgenodigd worden om het uitvoeringsplan nader te komep toelichten. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De secretaris, - - - "s De burgepte 

/fa 
drs. M.H.J. va 
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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 , 
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Geacht college, 

U heeft een aanvraag ingediend voor een decentralisatie-uitkering voor een 
grootschalige proeftuin in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken in 
uw gemeente. Een adviescommissie, die bestaat uit programmapartners, 
stakeholders en deskundigen, heeft zich afgelopen zomer gebogen over de 75 
aanvragen die zijn ingediend. Onlangs heeft de commissie aan mij advies 
uitgebracht. 

Helaas moet ik u mededelen dat ik op basis van het unanieme advies van de 
commissie heb besloten uw gemeente niet te selecteren voor een grootschalige 
proeftuin met een aardgasvrije wijk. 

Alle ingediende aanvragen zijn in de eerste plaats beoordeeld op de kwaliteit van 
het plan, onder meer met de volgende criteria: spoedige realisatie, bestuurlijke 
steun in de gemeente, betrokkenheid en draagvlak bij burgers en bedrijven en 
andere stakeholders, de technische en financiële onderbouwing van het 
uitvoeringsplan en de gevraagde rijksbijdrage, ook in relatie tot het aantal 
gebouwen. Vervolgens is een nadere selectie gemaakt gericht op een zo goed en 
zo breed mogelijk leereffect. 

In deze fase is gekeken naar voldoende regionale spreiding, met als uitgangspunt 
minimaal één proeftuin per provincie. Ook is gelet op voldoende variatie in 
techniek en aanpak. Tevens is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling 
over koop- en huurwoningen en andere (uti l i teits-) gebouwen, voldoende 
diversiteit in gemeentegrootte en een mix van stedelijk en landelijk gebied. Voor 
zover mogelijk is ook gekeken naar de wijze waarop het aardgasvrij maken van 
de wijk is verbonden met andere opgaven in de wijk. Vanzelfsprekend is bij de 
selectie tenslotte rekening gehouden met de toezeggingen aan de vier gemeenten 
in Groningen en aan Rotterdam met betrekking tot een wijk in Rotterdam-Zuid. 
Met de huidige selectie is geborgd dat het met de proeftuinen beoogde leereffect 
maximaal wordt bereikt. 
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Ik hecht eraan om uw gemeente in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van 
de ervaringen die worden opgedaan binnen de proeftuinen. Graag maakt het 
team van het Programma Aardgasvrije Wijken, indien gewenst, een afspraak met 
u om te bespreken op welke wijze verdere betrokkenheid vorm kan krijgen, zoals 
via deelname aan het Kennis- er^Leerprgąrámma. 

z 
Hoogachtend, Z 
De/frĩiņister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Namejis deze, A f 

ChriSjIKuijij 
Direcţçuy-generaal Bestuur Ruimte en Wonen 
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