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Betreft: Uitvoeringsregeling Warmtetransitie in de gebouwde
omgeving

30 JAN. 2079
Kenmerk

Geachte leden,
Op 29januari 201 9 hebben wij besloten
1.

2.

1168768/ 1169608

Uw kenmerk

De Uitvoeringsregeling warmtetransitie van de gebouwde
omgeving 201 9-2020 vast te stellen en deze, inclusief
bijbehorend subsidieplafond en aanvraagperiode, te publiceren
in het Provinciaal Blad.
De aanvraagperiode vast te stellen op 30januari 201 9 tot en
met 31 december 2020. Het subsidieplafond vast te stellen op
totaal € 2.890.000,- voor de periode 201 9-2020.

Toelichting regeling
Op 8 oktober 201 8 heeft u besloten ter uitvoering van de
Voortgangsagenda Warmtetransitie, onderdeel Warmtetransitie van de
gebouwde omgeving, een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar te stellen
uit de reserve EXIN-H, compartiment Duurzame Energie. Dit bedrag is
toegevoegd aan het reeds bestaande budget van 890.000 euro.
U heeft ons de opdracht gegeven om met dit geld uitvoering op
wijkniveau van warmte-transitiepaden te stimuleren.
Met deze regeling geven wij uitvoering aan uw opdracht.
In de voordracht en bespreking van de voortgangsagenda
Warmtetransitie hebben wij aangegeven aan welke doelstelling de
regeling moet voldoen.
Wij hebben ervoor gekozen om de te subsidiëren onderzoeken een
extra onderdeel te laten zijn van de gemeentelijke Transitievisie
Warmte, zoals door het Rijk verplicht is gesteld. Daarmee wordt het
onderzoek onderdeel van de beraadslagingen van de gemeenteraad
over dit onderwerp.
Alle onderzoeken worden aan de provincie beschikbaar gesteld en
zullen worden gedeeld. Daarmee verwachten wij dat andere gemeenten
kunnen leren en verder kunnen bouwen op de onderzoeksresultaten.
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Wij hebben gemeend dat iedere gemeente zelf haar warmtebronnen,
warmtegebruikers en bijbehorende infrastructuur moet kunnen
onderzoeken. Onze eis dat tenminste één stakeholder betrokken moet
zijn bij dit onderzoek draagt bij aan het gewenste draagvlak.
De heer Klein (CU-SGP) heeft bij de bespreking gevraagd naar de
verdeling van de kosten. Wij hebben uiteindelijk gekozen voor 1/3
gedragen kosten door de ontvanger van de subsidie. De gemeente zal
naast deze eigen bijdrage ook de ambtelijke inzet voor eigen rekening
nemen.
Wij hebben er voor gekozen om geen spreidingsvoorwaarde in de
regeling op te nemen. Iedere gemeente kan eenmalig een beroep doen
op deze subsidieregeling. Door te kiezen voor een eenmalig plafond,
zullen die gemeenten die al druk bezig zijn met warmtetransitie sneller
een aanvraag kunnen indienen. Wij verwachten ongeveer 1 5
onderzoeksplannen te financieren.
Hoogachtend,
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