Pilots Energietransitie & Omgevingswet
#aardgasvrij #wijkenergieplan

Groningen

Aardgasvrij Groningen: dat is het doel. In de wijken Paddepoel en Selwerd wil de gemeente dit
versneld oppakken binnen de Proeftuin Aardgasvrije Wijken. De Wijkenergievisie voor deze wijken
zijn bijna gereed en de gemeente is nu bezig met het wijkenergieplan. Hoe borg je de aardgasvrije
doelstellingen straks juridisch-planologisch? En welke besluiten zijn onderweg nodig?

In de wijken Paddepoel en Selwerd wil de gemeente Groningen
versneld van het gas af. Juist omdat hier nu ook gestart wordt met
wijkvernieuwing ziet de gemeente kansen om vraagstukken integraal
op te pakken. Een verkenning wijst uit dat omschakeling naar een
warmtenet hier als meest kansrijk wordt gezien.
De gemeente werkt dus gebiedsgericht aan het aardgasvrij maken
van een aantal wijken. Dit zou daarna moeten worden toegepast op
de rest van de stad. De gemeente wil de pilot gebruiken om te leren
welke instrumenten uit de Omgevingswet nodig zijn om de
aardgasvrije doelstellingen, waar nodig, juridisch te borgen. Ook richt
ze zich op de vraag welke besluiten nodig zijn om ‘van het gas af’ te
komen.
Groningen is ook op zoek naar een strategie voor de wijze waarop
huiseigenaren verplicht worden van het gas af te gaan. Wat is
daarvoor de trigger voor mensen? Want de kosten voor het
aardgasvrij maken van woningen zijn natuurlijk hoog. Met een
warmtenet dat al deels is aangelegd is er een alternatief, maar is dat
straks verplicht of kan een huiseigenaar ook zelf in de energie
voorzien?
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Specifieke onderzoeksvraag: 6. Welke besluiten (voor welke activiteiten) zijn nodig om een wijk
aardgasvrij te maken en welke rol spelen de diverse kerninstrumenten daarbinnen?
Hoe pak je dit op als integraal vraagstuk? Hoe maak je daarbij afspraken met corporaties, bewoners en
bedrijven? Wat kan de rol van het instrument programma zijn bij deze pilot?

Meeleer-vragen: 1. Hoe ziet een programma energietransitie, op het niveau van een wijk, stadsdeel,
gemeente eruit? (Goes)

Voor meer informatie over het kennistraject Energietransitie & Omgevingswet: klik hier

