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Projectmatige aanpak 'Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij'

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BES LUIT:

«;

1. De opdrachtformulering voor de aanpak 'Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij' goed te keuren;
2. De € 100.000 subsidie van de Provincie in te zetten voor inhuur van een projectleider om verder
uitvoering te geven aan de bestuurlijke opdracht en een verder uitgewerkte begroting op te stellen;
3. Een nieuwe bestemmingsreserve 'Proeftuin Nijverheid Aardasvrij' in te stellen;
4. De reeds ontvangen en deels te ontvangen decentralisatie-uitkering voor de proeftuin groot € 4.246.280
bij begrotingswijzing 19026 te bestemmen als reserve proeftuin Nijverheid Aardgasvrij;
5. Bewoners kunnen deel uitmaken van de projectorganisatie. Zij zijn dan lid van de werkgroepen en/of de
stuurgroep.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De wijk de Nijverheid is door het Rijk geselecteerd om als een van de eerste wijken van Nederland
aardgasvrij te worden. Ooit was de Nijverheid de eerste Hengelose wijk die op het aardgas werd
aangesloten. Nu is het de eerste bestaande wijk die in Hengelo op een alternatieve manier verwarmd gaat
worden. Dit betekent dat iedere woning een nieuwe verwarmingsbron gaat gebruiken. Woningcorporatie
Welbions gaat een groot aantal woningen verduurzamen. Ook particuiieren worden hiertoe aangemoedigd.
De doelstelling is om tenminste 500 woningen aardgasvrij te maken. Om dit alles in goede banen te leiden
wordt een projectorganisatie voor de wijk opgezet. De gemeente is 4, 25 miijoen euro toegezegd om de
woningeigenaren te compenseren voor de hoge kosten van het overstappen. De gemeenteraad heeft
besloten de voorstellen van het college over de projectaanpak goed te keuren. Het college kan richting de
wijk beginnen met het maken van uitvoeringsplannen. Bij deze plannen worden ook bewoners betrokken, zij
krijgen een eigen plek in de projectorganisatie.
Bij amendement is beslispunt 5 toegevoegd aan het raadsbesluit.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier
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