Van: PAW <PAW@minbzk.nl>
Datum: 26 oktober 2020 om 15:17:42 CET
Aan: Wim IJkema <w.ijkema@sudwestfryslan.nl>
Onderwerp: Bekendmaking 2e ronde proeftuinen aardgasvrije wijken

Beste heer IJkema,
Uw gemeente is helaas niet geselecteerd voor een rijksbijdrage voor het aardgasvrij of aardgasvrijready maken van Heeg.
De Adviescommissie van het programma aardgasvrije wijken, die bestaat uit programmapartners,
stakeholders en een tweetal hoogleraren, heeft zich afgelopen tijd gebogen over de 71 aanvragen
die zijn ingediend voor de 2e ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. De Adviescommissie heeft een
advies opgesteld voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de selectie
van de proeftuinen. De minister heeft op basis hiervan de definitieve selectie vastgesteld van in
totaal 19 proeftuinen. De aanvraag van uw gemeente maakt daar geen deel van uit. De
beschikking met hierin het besluit volgt zo snel mogelijk.

Motivatie
Uw aanvraag kan een interessant voorbeeld zijn van een bottom-up dorpsaanpak met
aquathermie. Uw aanvraag is op de onderdelen techniek en regie en organisatie voldoende
uitgewerkt. Met name de analyse van de technische keuzes is logisch en goed onderbouw. Ook de
uitgebreide voorbereiding is positief.
Minder sterk aan uw aanvraag zijn de onderdelen financiën, participatie en communicatie en
verbinding met andere opgaven. Het financiële plan is onvoldoende uitgewerkt. Een volledig beeld
van de businesscase ontbreekt. Verder is participatieaanpak niet voldoende doordacht. Er wordt
geen verband gelegd tussen de analyse van de wijk en de communicatie- en participatieaanpak.
Hiermee is niet duidelijk hoe alle bewoners bereikt gaan worden. Tot slot staat in de aanvraag geen
concrete uitwerking van de koppelkansen, terwijl die er wel zijn.

Communicatie
Het ministerie van BZK maakt de selectie van de 19 proeftuinen van de 2e ronde op 26 oktober
rond 15 uur bekend. Het nieuwsbericht wordt geplaatst op www.aardgasvrijewijken.nl.

Vragen
Heeft u nog aanvullende vragen? Dan kunt u contact opnemen met de PAW-accounthouder van uw
regio: Lieke van Son. Email: lieke.son@minbzk.nl tel 0655493791.

Met vriendelijke groet,
Jos van Dalen
Programmadirecteur Programma Aardgasvrije Wijken

