Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden
Telefoon 14 0524
Fax 0524-598555
info@coevorden.nl
www.coevorden.nl

Aan de raad van de gemeente Coevorden

Bezoekadres:
Kasteeli
7741GC Coevorden

Afdeling/Team
Behandeld door
Kenmerk
Bijlage(n)
Coevorden
Onderwerp

Bestuurs- & Concernondersteuning Unit
V. Rustema
24252-2020
21 april 2020
Proces proeftuin Aardgasvrij Dalen

Verzenddatum :

Geachte leden van de raad
Graag informeren wij u over het proces en de procedure voor het indienen van een subsidieaanvraag
voor een aardgasvrij dorp.
De gemeente Coevorden staat voor de grote opgave om van het aardgas af te gaan. Zodoende hebben
wij in het bestuursprogramma de ambitie opgenomen om voor 2021 te zijn gestart met een pilot
wijkaanpakken. Het doel: ervaring opdoen met de energietransitie in de praktijk. Om daadwerkelijk aan
de slag te gaan dienen wij als gemeente een aanvraag in voor de tweede proeftuinronde vanuit het
ministerie BZK. Doel van dit programma is leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak voor
energietransitie kan worden ingericht en opgeschaald. Proeftuinen zijn wijken, buurten of dorpen waarin
het ministerie wil leren hoe verschillende vraagstukken worden aangepakt. Deze lessen moeten
uiteindelijk leiden tot een effectieve, inclusieve en opschaalbare aanpak. Ook voor de gemeente
Coevorden is dit de kans om ervaring op te doen en te leren in de praktijk.
Totstandkoming
van de aanvraag
Het opstellen van de aanvraag doen wij als gemeente niet alleen, maar samen met andere partijen.
Samen met N-TRA zijn we gestart met het opstellen van de aanvraag. N-TRA valt onder de Renda
Holding en is één van de partijen met wie wij een convenant hebben ondertekend om samen aan de slag
te gaan met onze opgave rondom de energietransitie. In het kader van verbindend besturen vonden wij
als gemeente het een randvoorwaarde om het plan ook samen met inwoners tot stand te laten komen.
Daarom zochten we naar een dorp of wijk waar een dorpsbelangenvereniging of lokale energiecoöperatie
actief is. Samen met Duurzaam Dalen hebben we de aanvraag opgesteld. Dorpsbelangen Dalen had de
energietransitie al op de agenda staan met als doel richting 2025: 'het instellen van een werkgroep die de
samenwerking zoekt met andere initiatieven in en buiten Dalen rond de drie lijnen: energie,
afvalverwerking en voorlichting. Wat is er nodig om in Dalen in 2040 energieneutraal te zijn door
energieopwekking en -besperinq. / Bij de start van dit proces zijn wij uitgegaan van een minimum aantal
woningen van 500 als subsidievereiste (dit was ook bij de vorige proeftuinronde het geval en bij de start
van het project waren de vereisten nog niet bekend). Daarnaast ging de voorkeur van N-TRA uit naar een
dorp of wijk dat ligt in het leveringsgebied van Renda. Op basis van het aantal woningen, het
leveringsgebied van Renda en het wel/niet hebben van een actieve vereniging of coöperatie die bezig is
met energietransitie, vielen andere dorpen en wijken af voor deze subsidieaanvraag. Bovendien, wanneer
we hadden gekozen voor een dorp of wijk buiten het leveringsgebied van Renda, kwam de haalbaarheid
van het opstellen van een aanvraag voor mei 2020 in gevaar. Deze subsidieaanvraag is verder tot stand
gekomen met Enexis en Domesta onder inhoudelijke begeleiding van Samen Energie Neutraal.
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Waarom een subsidleeanvraaq
voor een proeftuin
Er zijn een drie-tal argumenten te waarom wij kiezen voor een proeftuinaanvraag :
Kennis opdoen voor de transitievisie warmte en een voorbeeld creëren
Gemeenten moeten voor het einde van 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld. Met deze
proeftuin doen we kennis op die waardevolle input biedt voor deze visie. Daarnaast hebben we met deze
subsidieaanvraag de kans om een voorbeeld te creëren voor andere dorpen en wijken in onze gemeente
en zijn we gestart met ons eerste wijkuitvoeringsplan.
Realisatie van dit plan is nodig om invulling te geven aan de doelstelling van het bestuursprogramma
Met het indienen van deze subsidieaanvraag maken we kans op financiële middelen om 'Aardgasvrij
Dalen' te gaan realiseren voor 2028. Hiermee geven we invulling aan de doelstelling van het
bestuursprogramma om voor 2021 te zijn gestart met een pilot voor energieneutrale wijk/dorp. Het
aardgasvrij maken van Dalen is de eerste aanzet.
Stimuleren van lokale initiatieven
De energietransitie is één van de speerpunten die Duurzaam Dalen op haar agenda heeft staan. Met het
indienen van deze aanvraag ondersteunen wij Duurzaam Dalen in het realiseren van haar agenda.

Vervolg
De subsidieaanvraag dienen wij uiterlijk voor 1 mei aanstaande in. Naar verwachting heren wij uiterlijk
eind juli of wij geselecteerd worden als proeftuin gemeente. Na toekenning van de aanvraag zullen wij u
verder informeren samen met Duurzaam Dalen.
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