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Betreft: Aardgasvrije wijken

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Tijdens de raadsvergadering op 11 juni jl. hebben wij met u gesproken over aardgasvrije wijken. Eén
van de vragen betrof de status van de plannen in de BAR gemeenten. De portefeuillehouder heeft een
toelichting gegeven op de wijze waarop Barendrecht is gestart met aardgasvrije bestaande woningen,
in het bijzonder in de wijk Buitenoord. Hieronder informeren wij u graag nader.
KERNBOODSCHAP

De gemeente Barendrecht zet in op een wijkgericht warmteplan, dat een houdbaar perspectief biedt
aan inwoners en bedrijven over de toekomstige uitfasering van aardgas.
T OELICHTING
In de gemeente Barendrecht zijn op twee bijeenkomsten georganiseerd, op 13 november 2017 en op
29 januari 2018. Tijdens de bijeenkomsten is er informatie uitgewisseld tussen de bewoners en de
gemeente Barendrecht over de ontwikkelingen en mogelijk alternatieven en welke energiebesparende
maatregelen bewoners (kunnen) nemen. Bovendien zijn de bewoners geïnformeerd over het
onderzoeken van de kosten van de verschillende alternatieven.
Daarna heeft adviesbureau DWA inzichtelijk gemaakt wat de maatschappelijke kosten zijn van de
alternatieven voor aardgas voor de verschillende wijken in Barendrecht.
Uiteindelijk moet het leiden tot een wijkgerichte warmteplan dat een houdbaar perspectief biedt aan
inwoners en bedrijven over de toekomstige uitfasering van aardgas. Dit plan moet uiterlijk 2021 naar
het Rijk. Dit vraagt om veel technische analyses van woningen, wijken, de ondergrond en openbare
ruimte, in gesprek zijn met inwoners, bedrijven en netbeheerders, bodemanalyses, (regionale) kansen
in beeld brengen enzovoorts.
In 2018 richt de gemeente Barendrecht zich o.a. op gesprekken met stakeholders, zoals Patrimonium
en Stedin. De resultaten van het onderzoek van adviesbureau DWA en de inzichten van de
verschillende stakeholders zullen vervolgens worden gepresenteerd. Dit vormt een basis voor de het
bepalen van een wijkaanpak om stap voor stap de overgang naar een duurzame wijk te realiseren.
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VERVOLG
In Albrandswaard zetten wij in 2018 in ieder geval in op vergroting van de kennis en bewustwording
van onze inwoners over de energietransitie in het algemeen en aardgasvrije woningen in het
bijzonder. Dit is de eerste stap op weg naar een duurzaamheidsagenda in 2019. Wij houden u van de
ontwikkelingen op de hoogte.
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