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Inleiding/aanleiding: 
 

Afgelopen week was op de site van de NOS onderstaand bericht te lezen: 

 

Minister Ollongren roept gemeenten op om voor 1 juli met plannen te komen om bestaande 
wijken aardgasvrij te maken. Ze stuurt de gemeenten deze week een brief met de 
uitnodiging. Het kabinet wil dit jaar 90 miljoen euro steken in het gasvrij maken van 
woonwijken met zo'n 500 woningen. Gemeenten die plannen insturen, dingen mee naar een 
deel van dat bedrag. De minister wil zo'n 20 plannen uitkiezen en daar nog dit jaar mee aan 
de slag gaan. De ervaringen in deze 'proeftuinen' kunnen later op andere plekken in 
Nederland worden toegepast. 

Het is de bedoeling dat er vanaf 2021 jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen van 
het aardgas kunnen worden afgesloten. Hier zou bijvoorbeeld overgestapt kunnen worden 
op warmtepompen of stadsverwarming. Ollongren wil dat in elk geval Groningen meedoet in 
de proef, omdat het volgens haar goed is om een project te hebben in "de provincie waar het 
om gaat" bij het aardgasvrij maken van Nederlandse woningen. Ze denkt ook aan een proef 
in Rotterdam-Zuid, waar al een groot project gaande is om achterstallig onderhoud te doen. 
Daarnaast kunnen er dan nog zo'n achttien gemeenten meedoen. 
Bron: 

https://nos.nl/artikel/2224769-twintig-gemeenten-mogen-meedoen-aan-proef-gasvrij-

wonen.html 

 

 

Vragen: 
1. Heeft u genoemde brief ontvangen? 

Antwoord: 

Ja, wij hebben de brief op 9 april 2018 ontvangen. 

 

Onlangs heeft Energiek Nagele een prijsvraag gehouden voor plannen om het dorp 

energieneutraal te maken. Het winnende plan ‘Nagele in Balans’ leent zich volgens ons 

uitstekend om in te dienen bij de minister. Het plan is innovatief, heeft steun van de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en wordt door deskundigen als haalbaar gezien. 

Daarnaast leent het dorp zich goed als pilot voor de rest van Nederland omdat er veel 

jaren 50 woningen staan. Nu is er vooral behoefte aan financiën zodat de plannen ook 

daadwerkelijk uitgevoerd kunnen gaan worden 

 

Zelf hebben wij met Energiek Nagele overleg gehad over ons idee om het plan van 

Nagele aan te melden. Ze geven aan hier graag aan mee te willen doen. 

 

2. Bent u bereid om het plan ‘Nagele in Balans’ als plan in te dienen bij het Ministerie? 

Antwoord: 

https://nos.nl/artikel/2224769-twintig-gemeenten-mogen-meedoen-aan-proef-gasvrij-wonen.html
https://nos.nl/artikel/2224769-twintig-gemeenten-mogen-meedoen-aan-proef-gasvrij-wonen.html


Wij gaan met de verschillende partijen in overleg om te kijken of een aanvraag 

haalbaar is. Onder de verschillende partijen vallen in ieder geval Enegerielab 

Nagele, de prijswinnaars en RCE. 
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