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Aanvraag subsidie aardgasvrij maken van een tiental wijken in de
provincie

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
De provincie Zuid-Holland vervult een voortrekkersrol bij de aanvraag van een
subsidie van € 3 miljoen voor het aardgasvrij maken van een tiental wijken in de
provincie. Zo treedt de provincie op als penvoerder om de Europese subsidie in het
kader van het ‘Elena-fonds’ binnen te halen en zal na het verkrijgen van de subsidie
een belangrijke rol vervuld worden ten aanzien van de verdere sturing en begeleiding
van de vervolgactiviteiten.
Recentelijk verscheen een interview met hoogleraar David Smeulders met als
strekking dat aardgasvrij maken van wijken zinloos is omdat de totale vraag naar
energie de komende tijd sterk gaat toenemen en alternatieve energievormen als zon
en wind bij lange na niet in die hogere energiebehoefte kunnen voorzien. Hierdoor zal
juist het effect optreden dat aardgas-vrij maken leidt tot een grotere uitstoot van CO2.
De uitstoot van CO2 bij gebruik van aardgas is gering.
1.

Een voorwaarde die EIB in het kader van een aanvraag uit het ‘Elena-fonds’ stelt is
dat het totaal van investeringen uiteindelijk leidt tot een investering van € 60 miljoen.
Op welke wijze wordt de aanvullende € 57 miljoen gefinancierd, indien de
subsidieaanvraag succesvol verloopt? Speelt de provincie hier een rol in?
Antwoord
De subsidie is t.b.v. de voorbereidingskosten van de investeringen in verduurzaming
van wijken, dat betreft dus procesgeld om tot investeringen te komen. Indien de
subsidie aanvraag succesvol verloopt kan door de deelnemende projecten worden
gewerkt aan de voorbereiding van de investeringen. De investeringen betreffen
verduurzaming van woningen en andere gebouwen, de aanleg van lokale
warmtenetten en de realisatie van duurzame warmtebronnen. De financiering van de
investeringen is een verantwoordelijkheid van de eigenaren van het vastgoed, de
ontwikkelaars van de duurzame warmtebronnen en de warmtebedrijven die de
distributie netten aanleggen.

FZ/GS/Alg

De provincie houdt hierbij de voortgang van de projecten in de gaten, zodat de
investeringen van minimaal € 60 miljoen (totaal geraamd op € 93 miljoen) op tijd
worden gestart onder regie en verantwoordelijkheid van de gemeenten.
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2.

Hoe wordt met het risico omgegaan dat mogelijk op termijn de subsidie terugbetaald
moet worden, indien de investeringsdoelen niet binnen gestelde termijn gerealiseerd
worden? Draagt de provincie dan hiervoor (mede-)verantwoordelijkheid als aanvrager
van de subsidie?
Antwoord
Het risico van terugbetaling ligt bij de gemeenten en wordt ook zo vastgelegd in een
uitvoeringsovereenkomst bij de subsidieverstrekking. De strekking daarvan is reeds
vastgelegd in intentie-verklaringen bij de subsidie-aanvraag.
De provincie draagt de verantwoordelijkheid om het programma goed te managen. De
kosten hiervan zijn opgenomen in de begroting.

3.

Tot welke consequenties leidt het verkrijgen van de subsidie voor de provincie? Denk
hierbij aan het aanstellen van nieuwe interne/externe medewerkers.
Antwoord
De consequenties van het verkrijgen van de subsidie voor de provincie is dat er
mensen en middelen worden ingezet om het Elena programma uit te voeren. Dit is
opgenomen in de huidige begroting, te weten € 300.000 eigen bijdrage aan
gemeentelijke voorbereidingskosten aanvullend op de subsidie van € 2,7 miljoen van
de EU. Tevens een post van 1600 uur voor het managen en begeleiden van het Elena
programma. Dit alles onder voorwaarde dat de subsidie wordt toegekend.

4.

Wat is de mening van het College over de haalbaarheid van het op grote schaal
aardgasvrij maken van de provincie Zuid-Holland? Vormt een investering van € 60
miljoen voor het aardgasvrij maken van een tiental wijken binnen de provincie niet een
belangrijke indicator dat het op grotere schaal aardgasvrij maken een uiterst kostbare
financiële aangelegenheid wordt en onrealistisch is vanwege de financiële omvang
van een dergelijke operatie?
Antwoord
Provinciale Staten hebben zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord om in 2030
49% CO2 reductie te realiseren t.o.v. 1990. In dat kader is afgesproken om voor 2050
7,5 miljoen woningen aardgasvrij te maken en dat in 2030 1 ,5 miljoen woningen zijn
verduurzaamd.
De provincie zet in op het besparen van de warmtevraag in de gebouwde omgeving
en dat er zoveel mogelijk warmte lokaal wordt opgewekt voor de bestaande
bebouwing.
De gemeenten hebben hierbij de regie. Waar mogelijk ondersteunt de provincie de
gemeenten, onder andere via deze subsidieaanvraag. De minimaal vereiste
investering is € 60 miljoen, maar de totale investering is begroot op € 93 miljoen voor
ruim 5000 woningen, dus gemiddeld € 17.000 per woning. De gemeenten en hun
partners achten deze investering haalbaar. Dit zijn overigens

verduurzamingsprojecten van de eerste generatie, waarbij de verwachting is dat
hiervan wordt geleerd en projecten daarna goedkoper kunnen worden.
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5.

Heeft het College kennisgenomen van recente publicaties van gerenommeerde
wetenschappers -zoals die van de heer Smeulders- die erop wijzen dat aardgasvrij
maken juist een tegenovergesteld heeft van het beoogde effect, omdat de vraag naar
energie sterk zal toenemen in de komende jaren. Beschikbare, vervangende
energievormen zijn veel vervuilender dan aardgas en leiden juist tot hogere uitstoot
van CO2. De energierekening voor huishoudens zal gaan stijgen. Kan het college
daarom onderbouwen waarom men het toch zinvol acht om een dergelijke subsidie
aanvraag in te dienen en in te zetten op aardgasvrij maken van wijken in de provincie?
Antwoord
Ja het college heeft kennis genomen van de publicaties van prof. Smeulders van de
TU Eindhoven. Zijn uitgangspunt is dat het aardgasvrij maken van woningen gebeurt
met warmtepompen die op fossiele stroom draaien. Daarom vindt hij het aardgasvrij
maken van woningen nu nog te prematuur om de landelijke CO2 doelstellingen te
halen.
Wij delen zijn analyse niet, omdat daarin geen rekening wordt gehouden dat:
1 . het aardgasvrij maken 30 jaar mag duren,
2. de inzet van warmtepompen vaak gepaard gaat met isolatie van de woningen
waardoor er (veel) minder energie wordt gebruikt,
3. er ook andere warmteoplossingen zoals geothermie en restwarmte worden
ingezet en
4. de elektriciteitsopwekking grotendeels duurzaam is tegen de tijd dat de woningen
aardgasvrij zijn, aangezien de verduurzaming van de elektriciteitsopwekking
sneller gaat dan het aardgasvrijmaken (volgens planning is ca. 70% van de
elektriciteitsproductie in 2030 schone energie).
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