Gemeente

Sittard-Geleen

Voorstel aan Gemeenteraad
Registratienummer:

2395412

Onderwerp
Proeftuin Gasvrije Wijk Limbrichterveld Noord

Voorstel
1. Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan proeftuin aardgasvrije wijk Limbrichterveld
Noord.
2. In te stemmen met de overheveling van de toegekende subsidie van € 4.8 miljoen
voor de proeftuin aardgasvrije wijk Limbrichterveld van thema 11 (Bestuur) naar
thema 8 (gezondheid waarvan duurzaamheid onderdeel is) en deze middelen in te
zetten voor de uitvoering van de Proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld Noord.
3. Aan het College de bevoegdheid te delegeren om Het Groene Net BV, de stichting
Dubbel Duurzaam en de woningcorporaties ZOwonen en Wonen Limburg aan te
wijzen als DAEB (dienst van algemeen en economisch belang) voor wat betreft het
middels gemeentelijke subsidieverlening uitvoeren van de proeftuin aardgasvrije wijk
Limbrichterveld Noord.

Samenvatting / openbare besluitenlijst
Het Nederlandse aardgasverbruik wordt uitgefaseerd. Er wordt geen nieuwe gasinfrastructuur meer
aangelegd in Nederland en de aansluitplicht op gas is geschrapt. Er moeten nieuwe duurzame
warmte-infrastructuren worden ontwikkeld en gerealiseerd. In het regeerakkoord is afgesproken dat
voor het einde van de kabinetsperiode jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij worden
opgeleverd. Hiermee wordt een eerste stap gezet op weg naar een verduurzaming van 200.000
huizen perjaar, een tempo dat nodig is om in de 30 jaartot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen
woningen te verduurzamen. Om dit te realiseren heeft het Rijk een Tenderregeling uitgeschreven.
Door de aanwezigheid van en de deelname in Het Groene Net heeft de gemeente Sittard-Geleen
besloten hierop in te schrijven op basis van een plan op hoofdlijnen. Uitgangspunt voor de
inschrijving was een Rijksbijdrage van € 4.8 mio voor het gasvrij maken van het eerste deel van de
wijk Limbrichterveld (Noord). Met de toekenning van de aanvraag (100% toegekend) in november
2018 is de wijk Limbrichterveld Noord in de gemeente Sittard-Geleen door het ministerie van
Binnenlandse Zaken aangewezen als een van de proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Uitgangspunt is
dat het gehele project door inzet van rijksmiddelen wordt gefinancierd, incl. de eigen inzet van
menskracht. De kern van het project is dat de bewoner middels een (gratis) Transitiescan
onafhankelijk inzicht krijgt in de wijze waarop zijn woning gasvrij is te maken en, in combinatie met
een aantrekkelijk aanbod, vervolgens verleid wordt om zijn woning daadwerkelijk gasvrij te maken.
Dit kan door aansluiting op Het Groene Net of door installatie van een elektrische warmtepomp. De
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aansluiting op het Groene Net is onderdeel van de projectaanpak. Indien de woningeigenaar kiest
voor verduurzaming middels een warmtepomp kan deze wel rekenen op een (gelijke) financiële
bijdrage vanuit de Tenderregeling maar zal dit traject, in verband met de vele keuzemogelijkheden,
zelf dienen te organiseren. Door de bijdrage van het Rijk lijkt het mogelijk de bewoners een bijdrage
te verstrekken in de kosten van ca. € 4.000,- in basis isolatie (voldoende voor spouwmuurisolatie en
vervangen glas) en worden de kosten voor een alternatieve kookplaat en meterkastverzwaring
vergoed.
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Toelichting voorstel
Voor U ligt het Uitvoeringsplan Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld. In 2017 zijn 466 woningen en 1
verzorgingstehuis aangesloten op Het Groene Net. Daarmee is de basis gelegd voor het initiatief
om middels een bijdrage uit de Tenderregeling Proeftuinen gasvrije wijken, het resterende deel van
de wijk Limbrichterveld (noord) gasvrij te maken. Dit betekent een opgave van ca. 400 woningen en
gebouwen waarvan de woningeigenaren verleid dienen te worden om te kiezen voor een
alternatieve energievoorziening voor ruimteverwarming en tapwater. Daarnaast dienen ook de
gaskookplaten vervangen te worden door een elektrische plaat.
In het Uitvoeringsplan treft u een uiteenzetting aan van de verschillende projectonderdelen
(klantreis en gasvrij maken), de hiervoor ontwikkelde projectstructuur, de inzet van de financiële
middelen alsook de te onderscheiden aanpak voor de particuliere en huurwoningen en -gebouwen.
De aanpak om te komen tot een gasvrije wijk is als volgt:
De particuliere woningeigenaar wordt middels een (gratis) Transitiescan onafhankelijk inzicht
geboden in de wijze waarop zijn woning gasvrij te maken is. Dit traject is gestart in februari
2019 en eindigt in de zomer. Vervolgens wordt met een aantrekkelijk aanbod de
woningeigenaar verleid om zijn woning daadwerkelijk gasvrij te maken. Dit kan door
aansluiting op Het Groene Net alsook door installatie van een elektrische warmtepomp. Na
de zomer wordt de balans opgemaakt en wordt duidelijk hoeveel woningen gasvrij worden
gemaakt door aansluitingen op Het Groene Net of door eigenstandig een alternatieve
energievoorzieningen te organiseren, bijvoorbeeld door aanschaf van een warmtepomp.
Eind 2019 start het isolatietraject van de woningen en zal tot eind 2020 doorlopen. Door de
bijdrage van het Rijk lijkt het mogelijk de bewoners een bijdrage te verstrekken in de kosten
van ca. € 4.000,- in basis isolatie (voldoende voor spouwmuurisolatie en vervangen glas van
een half vrijstaande/ tussenwoning) en worden de kosten vooreen alternatieve kookplaat en
meterkastverzwaring vergoed. Indien gekozen wordt voor Het Groene Net zal de bewoner
worden ontzorgd door inzet van de Stichting Dubbel Duurzaam. Voor de huurwoningen
loopt en separaat traject waarbij de woningcorporaties de isolatie en kookplaatvervanging
met de eigen aannemers organiseren. Ze kunnen hiervoor een vergelijkbare bijdrage uit de
Tenderregeling tegemoet zien. Daar de woningcorporaties hebben zich al uitgesproken om
aan te sluiten op Het Groene Net is het onderdeel Transitiescans niet noodzakelijk voor de
huurwoningen. De aanleg van het warmtenet en de aansluiting daarop is in 2020 voorzien.
Op 30 juni 2018 heeft de gemeente Sittard-Geleen het Projectplan Aardgasvrije Wijk
Limbrichterveld ingediend bij het Ministerie van BZK in het kader van de Tender Aardgasvrije
Wijken. De aanvraag was gebaseerd op een totaalaanpak voor het aardgasvrij maken van de
gehele wijk Limbrichterveld. Echter, vanwege een onevenredig beslag op subsidiemiddelen, is de
aanvraag gefaseerd in gediend. Op 2 november 2018 is een toekenning ontvangen voor
Limbrichterveld Noord. Het betreft een bedrag van € 4,8 mio. In de toekenning is als primaire
voorwaarde gesteld dat het project en de communicatie naar de bewoners in 2018 dient te starten.
Om aan deze voorwaarde invulling te geven, heeft Het Groene Net op 26 november jl. besloten om
middelen vrij te maken voor de engineering van het Voorlopig Ontwerp van een zestal
uitbreidingsprojecten fase 1 (o.a. Trevianum, Dacapo, Dempseyflat en Hof van Langfoor). Verder
hebben op 17 en 18 december jl. informatieavonden voor inwoners van de wijk plaatsgevonden.
Naast het invullen van de “starteis” van het Ministerie was het doel van de informatieavonden
tevens om de inwoners van de wijk te informeren over wat het project voor hun gaat betekenen in
termen van tijd, middelen en inspanningen. Het project is nieuw, staat in de belangstelling van de
media en brengt nog onzekerheden met zich mee.
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Om het project succesvol te realiseren, is het vooral zaak dat de woningeigenaren “verleid” worden
om hun woning aardgasvrij te maken en dan bij voorkeur via een aansluiting op warmtenet Het
Groene Net. Om de interfacerisico’s tussen de verschillende projectonderdelen te verkleinen zal het
project worden ondergebracht bij de Stichting Dubbel Duurzaam en Het Groene Net. Met deze
partijen zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit en planning van de te leveren diensten, alsmede
de kosten die daarmee samenhangen. Indien de gemeente namelijk zelf de gehele regie van dit
project naar zich toe trekt, dienen alle afzonderlijke projectonderdelen (transitiescan, kookplaat,
meterkast, isolatie etc.) separaat in de markt te worden gezet en, niet in de laatste plaats, door de
eigen organisatie van gemeente zelf te worden georganiseerd. Dit zou een fors beslag in tijd en
middelen voor de gemeente betekenen. Door de aanpak om het project onder te brengen bij
Gelieerde Partijen (Stichting Dubbel Duurzaam en Het Groene Net) worden de transactiekosten en
risico’s aanzienlijk beperkt en het capaciteitsbeslag geminimaliseerd. Door het maken van
prestatieafspraken met deze partijen wordt tevens het realisatierisico gemitigeerd.
Dit betekent feitelijk dat het project in 2 onderdelen bij derden wordt ondergebracht, te weten:
1.
Klantreis: het uitvoeren van Transitiescan en het organiseren van isolatiemaatregelen
in de woningen (Stichting Dubbel Duurzaam).
Naast het aanbieden en organiseren van de Transitiescan zal Stichting Dubbel Duurzaam ook de
inventarisatie van de gemaakte keuzen ('niets doen’, ‘aardgasvrij door aansluiting op Het Groene
Net’ of ‘aardgasvrij middels elektrische verwarming’) en het projectmatige isoleren van de woningen
organiseren en coördineren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande organisatiestructuur
van stichting Dubbel Duurzaam en zoveel mogelijk ook van de aangesloten lokale bedrijven, waarbij
marktconformiteit een belangrijk uitgangspunt is. Verder zal de Stichting Dubbel Duurzaam
capaciteit ter beschikking stellen voor de ontwikkeling, coördinatie en communicatiesupport en
neemt, evenals Het Groene Net, deel aan het projectteam en Stuurgroep, levert menskracht aan het
informatiecentrum in de week (1x per week) en zal samen met de afdeling communicatie werken
(dit traject loopt al sedert de informatie-avond in december 2018) aan de ontwikkeling van de
verschillende communicatiemomenten.

2.
Het aardgasvrij maken van de woningen (Het Groene Net):
Deze projectfase zal worden georganiseerd door duurzaam warmtebedrijf Het Groene Net. Dit
betekent dat door Het Groene Net, naast het ontwikkelen (Het Groene Net Ontwikkeling BV) en de
realisatie (Het Groene Net BV) van de warmte-infrastructuur ook de aanpassing meterkast, het
installeren van de elektrische kookplaat en het verwijderen van de gasaansluiting georganiseerd
dient te worden. Hiervoor kan worden aangesloten bij de aanpak “gas uit, warmte aan-propositie”
welke door Het Groene Net - partner Ennatuurlijk is ontwikkeld voor het aardgasvrij maken van
corporatiewoningen.
In het Uitvoeringsplan in bijlage 1 treft u achtereenvolgens aan:
Hst 2. Projectopgave en -aanpak: wat dient er te gebeuren en hoe wordt dit aangepakt
Hst 3. Samenwerking met (gelieerde) partijen met daarin een overzicht van de te maken
afspraken met Stichting Dubbel Duurzaam, Het Groene Net en de woningcorporaties
Hst 4. Projectstructuur met Projectteam en Stuurgroep
Hst 5. Inzet middelen
Hst 6. Planning uitvoering
Hst 7. Financiële consequenties
Hst 8. Aanbestedingskader
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Hst 9. Communicatie met daarin een overzicht van de communicatiemomenten en
communicatiematrix
Koppeling met het Duurzaamheidsbeleid
Door realisatie van het project wordt in Sittard-Geleen als een van de eerste 20 gemeenten in
Nederland een basis gelegd voor de uitfasering van gas in de bestaande woningbouw. Hiermee
wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de Duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente
Sittard-Geleen dat gebaseerd is op het verdrag van Parijs, gecommitteerd aan de klimaatverklaring
van het Klimaatverbond. Daarin staat dat de ondertekenende gemeenten en provincies zich inzetten
dat “onze eigen organisatie, uiterlijk 2030, geen broeikasgassen produceert. Onze gemeenten,
regio's en provincies zijn voor 2050 klimaatneutraal.” Daarnaast is het project een voorloper en
kennisbank voor de Regionalen Energie Strategie en de Transitievisie Warmte en Wijkplannen
welke medio 2020 respectievelijk 2021 gereed dienen te zijn.
Uw Raad wordt gevraagd kennis te nemen van het Uitvoeringsplan Gasvrije Wijk Limbrichterveld
Noord.

Financiën
In mei/juni 2018 is een Projectplan Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld opgesteld. Het plan is, samen
met een subsidie-aanvraag, op 30 juni ingediend bij het Ministerie van BZK. De (nieuwe) Raad is
hierover destijds geïnformeerd via een brief.
In oktober 2018 is bekend gemaakt dat Sittard-Geleen bij de definitief geselecteerde projecten zat.
Daaropvolgend is in november 2018 is de definitieve toekenning € 4.8 miljoen ontvangen.
In december 2019 is een voorschot van € 3,5 miljoen via een decentralisatie-uitkering gestort in het
Gemeentefond (Thema 11, Bestuur). Het resterende deel wordt uitgekeerd middels de
septembercirculaire 2019. Om de middelen te kunnen benutten is het noodzakelijk dat deze worden
overgeheveld naar Thema 8, Gezondheid (waarvan Duurzaamheid onderdeel is). Hiervoor is
toestemming van de Raad noodzakelijk. Voorgesteld wordt om deze overheveling middels
bijgevoegde begrotingswijziging te laten plaatsvinden (zie bijlage). Tijdens de informatie-avonden
op 17 en 18 december is (een verplichting vanuit het Ministerie van BZK) het project gestart. Tijdens
deze avonden is naar de bewoners gecommuniceerd dat in de periode vanaf medio februari de z.g.
Transitiescans zouden worden uitgevoerd en zijn bewoners uitgenodigd zich hiervoor in te
schrijven. Inmiddels ( mei 2019) hebben ca. 200 eigenaren van grondgebonden woningen en flat 4
WE aangemeld voor de Transitiescan. Deze kosten worden tijdelijk voorgefinancierd uit het budget
van Dubbel Duurzaam. Hiervoor is in de Voorjaarsrapportage reeds een voorziening getroffen. Het
traject van het isoleren van de woningen en het ontwikkelen en aanleggen van het warmtenet zal
pas starten na definitieve votering van de middelen door de Raad.
Juridisch
Met de stichting Dubbel Duurzaam wordt een inkooprelatie aangegaan voor het ontwikkelen en
uitvoeren van de transitiescans. Verder zullen de stichting Dubbel Duurzaam en Het Groene Net BV
een subsidie ontvangen van de gemeente voor het uitvoeren van de proeftuin aardgasvrije wijk
Limbrichterveld Noord. In de door het College te verzenden subsidiebeschikkingen zal de
aanbestedingsplicht - die de gemeente gehad zou hebben wanneer zij de proeftuin zelf had
uitgevoerd - worden doorgelegd aan stichting Dubbel Duurzaam en Het Groene Net bv. Deze
subsidiebeschikkingen worden opgesteld na het Raadsbesluit tot overheveling van de toegekende
subsidie naar thema 8 én na ontvangst van de subsidieaanvragen. Om staatssteun te voorkomen
zal zowel de stichting Dubbel Duurzaam als Het Groene Net BV aangewezen dienen te worden als
DAEB (dienst van algemeen en economisch belang). Dit zal worden opgenomen in de
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subsidiebeschikkingen én uw Raad wordt verzocht de bevoegdheid daartoe te delegeren aan het
College.

Communicatie
Zie hoofdstuk 9 in het Uitvoeringsplan. Er is een Communicatieplan in ontwikkeling dat is gebaseerd
op diverse communicatiemomenten en de communicatiematrix. Hierin zal tevens de communicatie
richting de Raad worden opgenomen. Verder is in Buurtcentrum Limbrichterveld i.s.m. de uitbater
een Infocentrum Limbrichterveld Noord Aardgasvrij ingericht waar men wekelijks met vragen terecht
kan.
Planning
Q2 2019:
Uitvoering Transitiescan door de Stichting Dubbel Duurzaam
Q3 2019:
Keuzemoment gasvrij of niet (informatie-avond)
2019-2020:
Isolatie woningen
Q4 2019-Q1 2020
Ontwikkeling warmtenet
Q3 2020-2021:
Aanleg warmtenet en aansluiting woningen danwel het installeren van een
eigen gasvrije energievoorziening (warmtepomp).
Voor meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van het Uitvoeringsplan Gasvrije Wijk
Limbrichterveld Noord.
Bijlagen
1: Uitvoeringsplan Gasvrije Wijk Limbrichterveld Noord.
2: Raadsbesluit incl. begrotingswijziging.
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