
AMENDEMENT 2018-ll-7a

Onderwerp: Pilot aardgasloze scholen

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12-11-2018
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de gemeente Noordoostpolder de ambitie heeft in 2030 energieneutraal te zijn;
2. de gemeente een grote opgave heeft op het gebied van duurzaamheid met het 

project Voorzien in vastgoed;
3. het tot 1 oktober van dit jaar mogelijk was om mee te toen aan een van de 10 

pilots voor bijna energieneutraal bouwen (BENG-norm) van aardgasvrije scholen;
4. het rijk € 3.5 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor deze 10 pilots;
5. bij navraag bleek dat het te vroeg was voor onze gemeente om in deze pilot mee te 

draaien,

van mening dat
1. gemeente Noordoostpolder maximaal moet inspelen op mogelijke subsidies van het 

rijk, wanneer dit een voordeel oplevert voor onze gemeente;
2. gemeente Noordoostpolder bij een eventuele volgende ronde klaar moet zijn om 

direct in te kunnen schrijven voor een pilot voor verduurzaming van haar 
gebouwen,

besluit
de (meerjaren-)programmabegroting 2019-2022 als volgt gewijzigd vast te 
stellen en de tekst op pag. 20 aan te vullen met:

1.2 - Wij maken bestaande wijken In 2019 maken wij een warmtetransitieplan. Dat is
aardgasloos een plan waarin per wijk staat hoe woningen en

andere gebouwen zonder aardgas verwarmd 
kunnen worden. In 2018 hebben wij subsidie 
aangevraagd om woningen in Nagele aardgasvrij 
te maken. Deze subsidie is inmiddels toegekend.
Dit is subsidie uit de stimuleringsregeling 
"proeftuinen aardgasvrije wijken" van het Rijk.
Wij bereiden ons voor om bij een volgende 
gelegenheid van het rijk mee te doen met 
pilots voor aardgasvrije scholen of andere 
mogelijkheden voor verduurzaming en ons 
tijdig aan te melden wanneer dit een 
voordelig effect heeft voor onze gemeente.
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