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Emmeloord, 18 december 2018.
Onderwerp
Ondertekenen convenant grootschalige proeftuin met een aardgasvrije wijk
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Het college berichten dat de raad geen wensen en bedenkingen heeft tegen het besluit
van het college van 18 december 2018 betreffende het convenant ‘Grootschalige
proeftuin met een aargasvrije wijk’.
2. De 6e wijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen.
Doelstelling
Verkrijgen van de decentralisatie-uitkering voor de proeftuin aardgas vrije wijken.
Inleiding
Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft in een brief
gemeenten uitgenodigd voor 1 juli plannen in te dienen voor het programma
Aardgasvrije Wijken. Het college heeft op initiatief van Energiek Nagele, ‘Nagele in
balans’ aangedragen als proeftuin aardgasvrije wijken. Nagele is aangewezen als 1 van
de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken. Dit heeft de Minister Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties mevrouw Ollongren (hier na Minister) op 1 oktober 2018 bekend
gemaakt. De Minister heeft een decentralisatie-uitkering toegekend van € 4.224.500,-.
Voor de toekenning moet het convenant ‘Grootschalige proeftuin met een aardgasvrije
wijk’ ondertekend worden.
Argumenten
1.1 Het convenant legt afspraken vast voor de toekenning van de Decentralisatieuitkering
Het convenant is als bijlage toegevoegd bij deze nota. De Minister sluit met iedere
gemeente afzonderlijk een convenant voor de toekenning van de decentralisatieuitkering. Hieronder wordt per artikel een samenvatting gegeven.
Artikel
2 Doel
3 Inzet en acties van de
Gemeente

Samenvatting
Geeft de doelen weer van de Proeftuin
1. Wij spannen ons conform het uitvoeringsplan in,
Nagele aardgasvrij te maken.
2. Wij spelen een actieve rol in het Kennis- en
Leerprogramma.
3. Wij rapporteren jaarlijks over de voortgang.
4. De Minister kan verzoeken te participeren in een
onderzoek.
5. Wij verlenen medewerking aan de evaluatie van de
Proeftuin.
6. Wij wijzen een contactpersoon aan.
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4 Inzet en acties van de Minister

5 Financiële verantwoording
6 Staatssteunregels
7 Gewijzigde en onvoorziene
omstandigheden
8 Wijziging

9 Ongeldigheid
10 Inwerkingtreding en looptijd
11 Bijlage

12 Toepasselijk recht
13 Publicatie in de
Staatscourant

1. De Minister richt in samenwerking met o.a. de
Minister van EZ en Klimaat en de VNG het
programma aardgasvrij in en stelt een
programmaplan op.
2. De Minister financiert het Kennis- en
Leerprogramma.
3. De Minister monitort en stuurt bij.
4. De Minister evalueert de uitvoering en werking.
5. De Minister zorgt dat er geen persoonsgegevens of
bedrijfsgevoelige informatie openbaar gemaakt wordt.
De verantwoording loopt via de jaarrekening van de
Gemeente.
De Gemeente neemt de staatssteunregels in acht en
zorgt voor naleving van deze regels.
Partijen treden in overleg over onvoorziene
omstandigheden.
Elke partij kan schriftelijk verzoeken het convenant te
wijzigen. Als de andere partij instemt met de
wijziging wordt deze toegevoegd aan het convenant.
Wanneer een bepaling ongeldig is kan deze
verwijderd of vervangen worden.
Het convenant eindigt op 31 december 2030.
Bij het convenant is de bijlage betreffende
staatssteun toegevoegd.
Nederlands recht is van toepassing.
De zakelijke inhoud wordt gepubliceerd in de
Staatscourant.

1.2 De gemeenteraad moet instemming verlenen en budget beschikbaar stellen
De Gemeentewet bepaalt de bevoegdheidsverdeling tussen college en de gemeenteraad.
Artikel 160, eerste lid, aanhef en onder e, van de Gemeentewet regelt dat het college
namens de gemeente bevoegd is te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen.
Gezien het feit dat dit convenant een overeenkomst is welke ingrijpende gevolgen voor
de gemeente kan hebben moet de gemeenteraad vooraf ingelicht worden en in de
gelegenheid gesteld worden wensen en bedenkingen kenbaar te maken (artikel 169 lid 4
Gemeentewet). Het convenant heeft onder andere financiële gevolgen. De gemeente
ontvangt een decentralisatie-uitkering van het Rijk.
2.1 De gemeenteraad moet het benodigde budget beschikbaar stellen wat bestaat uit de
decentralisatie-uitkering Aardgasvrije wijken
Deze decentralisatie-uitkering is in de decembercirculaire 2018 van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bekend gemaakt en beschikbaar gesteld. In
totaal bedraagt de decentralisatie-uitkering € 4.224.500 voor Noordoostpolder. De
decentralisatie-uitkering Aardgasvrije wijken kan nog naar beneden worden bijgesteld
vanwege mogelijk te compenseren btw. Dit is mede afhankelijk in welke vorm de
uitvoering van de proeftuin Aardgasvrije wijken plaats gaat vinden.
De gemeenteraad stelt hierbij het budget beschikbaar voor het doel waarvoor de
decentralisatie-uitkering wordt ontvangen (budgetrecht van de gemeenteraad).
Kanttekeningen
1.1 Uitvoering ligt bij Energiek Nagele
Het initiatief om Nagele aardgasvrij te maken komt van Energiek Nagele. Afgesproken is
dat de lead bij Energiek Nagele ligt. Op dit moment wordt gekeken hoe dit
organisatorisch opgezet wordt. Hierbij wordt onder andere gekeken hoe dit financieel en
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juridisch vorm gegeven wordt.
1.2 Gemeente moet verantwoording afleggen aan het Ministerie van Binnenlandse zaken
en Koninkrijkrelaties
Energiek Nagele heeft zoals hierboven aangegeven de lead. Maar voor de decentralisatieuitkering moeten wij verantwoording afleggen.
De decentralisatie-uitkering wordt mede daarom niet zomaar doorgezet naar Energiek
Nagele. Momenteel wordt er een projectplan opgesteld. Daarnaast wordt een
intentieovereenkomst en vervolgens waarschijnlijk een realisatieovereenkomst.
In het projectplan wordt onder andere ingegaan op hoe de decentralisatie-uitkering
wordt ingezet. De decentralisatie-uitkering dekt maar een deel van de kosten.
Hoe de andere kosten gedekt worden, wordt nu uitgezocht door Energiek Nagele en dat
gaat onderdeel uitmaken van het projectplan. Als dit allemaal geregeld is wordt de
4.2 miljoen beschikbaar gesteld voor het project.
Planning/uitvoering
Het convenant wordt ondertekend zodra blijkt dat de raad geen wensen en bedenkingen
heeft.
Bijlagen
Convenant grootschalige proeftuin met een aardgasvrije wijk (017157675);
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : M.B.W. Uitdewilligen
Steller
: mevrouw M.E. Wierstra; 0527 63 32 75;
m.wierstra@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 december 2018, no.
18.0001040;
gelet op artikel 169 lid 4 Gemeentewet
B E S L U I T:
1.

2.

Het college berichten dat de raad geen wensen en bedenkingen heeft tegen het
besluit van het college van 18 december 2018 betreffende het convenant
‘Grootschalige proeftuin met een aardgasvrije wijk’.
De 6e wijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 28 januari 2019.
De griffier,
de voorzitter,

