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De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de oorlog in Oekraïne ertoe heeft geleid dat Rusland gasleveringen aan Europese landen stop zet, waardoor de 

leveringszekerheid in gevaar komt en gasprijzen enorm zijn gestegen;
2. de EU voor het einde van het jaar 2/3 minder aardgas uit Rusland wil importeren;
3. minister Jetten op 20 juni het 1e niveau van de gascrisis heeft afgekondigd waardoor nu het Herstel en 

Bescherm plan gas in werking is getreden;
4. in het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten de regie voeren over het aardgasvrij maken van 

de gebouwde omgeving, dat ze een Transitievisie Warmte opstellen waarin staat met welke wijken ze voor 
2030 aan de slag gaan en dat ze vanuit een wijkaanpak te werk gaan om dorpen en wijken aardgasvrij te 
maken;

5. we vorig jaar september onze Transitievisie Warmte hebben vastgesteld, waarin staat dat we tot 2030 inzetten 
op isoleren maar nog niet aan de slag gaan met een wijkaanpak;

6. deze keuze vorig jaar gemaakt is vanwege beperkt uitvoeringsbudget, personele capaciteit en de 
betaalbaarheid voor inwoners;

7. uit de meicirculaire blijkt dat Noordoostpolder voor uitvoering klimaatakkoord een (niet geoormerkt) bedrag van 
€ 311.144 krijgt als overbruggingskrediet voor 2022 en dat we vanaf 2023 jaarlijks een hoger structureel bedrag 
zullen gaan krijgen;

8. er een groot aantal (nieuwe) landelijke regelingen is die het aardgasvrij maken van gebouwen beter betaalbaar 
maken, zoals het Warmtefonds, het Nationaal Isolatie Programma en de subsidieregelingen ISDE, DEI, MOOI, 
SDE++, SEEH, DUMEVA en SAH,

van mening dat
1. de noodzaak om minder aardgas te gebruiken groter is dan ooit;
2. er in Noordoostpolder heel veel kansen zijn om minder aardgas te gebruiken;
3. we spoedig aan de slag moeten met een wijkaanpak om samen met inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties te werken aan het isoleren én aardgasvrij maken van de dorpen en wijken;
4. zowel de noodzaak als de (financiële) mogelijkheden sinds vaststelling van de Transitievisie Warmte dusdanig 

zijn toegenomen dat extra inzet nodig en haalbaar is geworden,

verzoekt het college
1. de warmtetransitie een hoge prioriteit te geven;
2. actief aan de slag te gaan met een wijkaanpak gericht op isoleren én het aardgasvrij maken van dorpen en 

wijken;
3. het in de mei-circulaire opgenomen budget van € 311.144 te oormerken voor uitvoeringslasten klimaatakkoord 

en hier direct voor aan te wenden;
4. in de Programmabegroting 2023 - 2026 het hiervoor nog te ontvangen budget van het Rijk te gebruiken om in 

2023 een verdere versnelling te realiseren

en gaat over tot de orde van de dag.
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