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Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijk Emmerhout

Geachte leden van de raad,
Injuni 2017 heeft het college een besluit genomen om Emmerhout aan te wijzen als eerste woonwijk die
uiterlijk in 2027 energieneutraal gemaakt kan worden. Hierbij is de bewonersvertegenwoordiging van
Emmerhout voorop geplaatst. Zij wordt ondersteund door onder andere de provincie Drenthe en de
gemeente Emmen. De woningcorporaties Lefier en Domesta zijn reeds druk bezig om hun bezit in
Emmerhout te verduurzamen en naar verwachting zijn al hun woningen in 2027 energieneutraal.
In april 2018 heeft het college een brief ontvangen van ministers Ollengren (ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, BZK)en Wiebes (Economische Zaken en klimaat) waarin een
subsidiemaatregel voor op te starten "proeftuinen aardgasvrije wijken" werd aangekondigd. In mei 2018
is een nadere specificatie van het ministerie van BZK ontvangen waar de aanvragen voor de subsidie aan
moesten voldoen. In totaal worden 20 wijken in heel Nederland geselecteerd die kunnen meedoen bij
deze proeftuinen. Het ministerie heeft €: 85 miljoen beschikbaar gesteld voor de 20 wijken en dat geld
dient geïnvesteerd te worden in de bebouwde omgeving.
Wij hebben besloten voor Emmerhout een uitvoeringsplan "Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijk" in te
dienen. In afstemming met de bewonersvertegenwoordiging en de woningcorporaties is gewerkt aan het
uitvoeringsplan dat wij maandag 25 juni 2018 hebben vastgesteld. Uitgangspunt binnen dit
uitvoeringsplan is dat particuliere woningeigenaren financieel worden geholpen om mee te gaan in de
energietransitie binnen Emmerhout.
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Wij hebben het uitvoeringsplan "Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijk" voor 1 juli 2018 naar het
ministerie van BZK toegezonden. Uiterlijk loktober 2018 zullen we van het ministerie van BZKte horen
krijgen of Emmen gaat meedoen in de "proeftuinen aardgasvrije wijken". We zullen u over dat resultaat
later weer informeren.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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