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Veel gemeenten willen de verduurzaming en het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken 

grootschaliger aanpakken om de kosten te verlagen. Voor deze verduurzaming is veel onderzoek 

nodig en draagvlak bij huiseigenaren. Gemeentelijke budgetten zijn hiervoor niet altijd toereikend. 

De EU heeft diverse ondersteunende programma’s voor het versnellen van de energietransitie, 

waaronder het ELENA-programma, die hiervoor oplossingen kunnen bieden. In 2019 is de 

provincie gevraagd de subsidie aanvraag bij de EU met de gemeenten voor te bereiden t.b.v. de 

voorbereidingskosten van € 3 miljoen voor 10 wijkprojecten. De subsidie aanvraag wordt door de 

provincie medio februari 2020 ingediend.

De gemeenten waarvoor de subsidie aanvraag wordt gedaan, zijn: Alphen a/d Rijn, Den Haag, 

Gorinchem, Kaag en Braassem, Katwijk, Scheidam, Rijswijk, Rotterdam en Zoeterwoude. Er 

wordt na toekenning van de subsidie een programma organisatie opgezet door de provincie. 

Deze gaat de inkoop van de voorbereidingskosten regelen alsmede administratieve afwikkeling 

daarvan. De rol van de provincie hierbij is de bewaking van kwaliteit, controle van de voortgang 

en de efficiënte besteding van deze middelen. 

De gemeenten hebben volgens de afspraken in het Klimaatakkoord, de regierol bij het verwerven 

van draagvlak omdat zij de lokale situatie het best kennen. De vorm van draagvlak verwerving of 

de participatie zal verschillend zijn per wijk. Dat kan variëren van een digitale inventarisatie van 

voorkeuren, keukentafelgespreken bij de huiseigenaren tot het financieel deelnemen in een lokaal 

warmteproject.

Op 13 februari 2020 zal er in Gorinchem een bestuurlijke bijeenkomst zijn waar de gedeputeerde 

de heer B. Potjer de intentieverklaringen met de gemeenten zal tekenen. Ook zal een persbericht 

en een info-bulletin op de provincie-website geplaatst worden over dit project en de aanpak 

ervan.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen
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