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Projectmatige aanpak 'Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij'
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2307808

Historie

Het rijk heeft vanuit de Energieagenda in maart 2017 een landelijke Green Deal
‘Gasloze Wijken’ vastgesteld. De gemeente Hengelo is één van de 30
partnergemeenten in deze green deal waarin het stoppen met aardgas centraal
staat. Tevens bevat het ‘Ontwerp-Klimaatakkoord’ dat in december 2018 tot stand
is gekomen, een opdracht aan gemeenten om een Transitievisie Warmte op te
stellen. En vooruitlopend daarop heeft het Rijk gevraagd welke gemeenten willen
laten zien hoe die transitie zou kunnen, middels zogenoemde proeftuinen in het
kader van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Portefeuillehouder

Claudio Bruggink

Hengelo is door de minister van Binnenlandse Zaken geselecteerd voor een
grootschalige proeftuin met een aardgasvrije wijk en daarvoor ontvangt Hengelo
een financiële bijdrage van het ministerie. Het college heeft de afspraken met het
rijk bekrachtigd door de ondertekening van een convenant. Daarnaast is bij de
provincie Overijssel een subsidiebedrag aangevraagd voor het opstellen van een
warmte transitieplan. Hiervoor ontvangt de gemeente Hengelo €100.000 voor het
inhuren van externe deskundigheid.
Inmiddels is er een opdrachtformulering opgesteld met daarin beschreven het plan
van aanpak voor de uitvoering van dit project. Deze opdrachtformulering is
bijgevoegd.
Belangrijkste
beslis/bespreekpunten

-Het college vraagt nu aan de raad om de opdrachtformulering voor de aanpak van
dit project (Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij) goed te keuren.
-Tevens wordt gevraagd om akkoord te gaan met de inzet van de €100.000 subsidie
voor de inhuur van een projectleider.
-En vervolgens wordt de raad gevraagd om een nieuwe bestemmingsreserve in te
stellen voor de financiële bijdrage die vanuit het ministerie aan Hengelo is
toegekend en daar het reeds ontvangen geld via de decentralisatie-uitkering voor te
bestemmen.
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Duur
60 min

Doel van de sessie

Oordeelsvorming ter voorbereiding op besluitvorming in de raad

Behandeladvies

De deelnemers worden tijdens de sessie gevraagd hun mening te geven over
achtereenvolgens de financiële vragen mbt. het voorstel om
- de provinciale subsidie te gebruiken voor de inhuur van een externe
projectleider en
- een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen voor de financiële
bijdrage van het ministerie voor de ‘Proeftuin Nijverheid Aardgasvrij’ en
- het eerste deel van de decentralisatie-uitkering reeds toe te wijzen aan
de nieuwe bestemmingsreserve.
Daarna zal worden gevraagd naar de mening van de fracties over de
opdrachtformulering voor de aanpak van het project “Proeftuin de Nijverheid
Aardgasvrij”.
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De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel van het college. Het
voorstel is besproken in de politieke markt en zal als bespreekstuk worden
geagendeerd voor de raadsvergadering.

Spreekrecht publiek nee

