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Geachte leden van de raad,
Vanochtend werd ik onaangenaam verrast door de kop boven een voorpagina artikel in het
NRC. Daarin wordt beweerd dat onze proeftuin voor onbepaalde tijd is stilgelegd. Ik kan u
verzekeren dat dat niet het geval is.
Zoals u bekend is, is het team aardgasvrij op dit moment bezig de laatste woningen rond
basisschool het Prisma (de pilot) over te zetten van aardgas naar stadsverwarming.
Daarmee is de pilot, waarvoor u in 2018 groen licht gaf, afgerond. Deze pilot wordt nu
geëvalueerd. Op basis hiervan stellen we een uitvoeringsagenda en een business case
vast. Deze drie stukken worden in samenhang met u gedeeld aan het eind van dit jaar.
Op basis van deze evaluatie wordt nu de laatste hand gelegd aan bestuurlijke afspraken
voor de voortgang van het aardgasvrij maken. Zoals u bekend is, is hiervoor een
Rijksbijdrage ontvangen. Samen met onze partners, woningcorporatie Intermaris, Stads
Verwarming Purmerend en netbeheerder Liander vertalen we de geleerde lessen in de pilot
naar de schaalgrootte van de proeftuin. Hierin maken we afspraken over de verschillende
issues die we in de pilot zijn tegengekomen, zoals bijvoorbeeld de werkvolgorde, de wijze
van aansluiten, de verdeling van de subsidiegelden, de mate van ontzorging van bewoners,
etcetera. Deze issues zijn voor 1276 gebouwen omvangrijker dan voor de 96 panden uit de
pilot. Omdat we een eerste proeftuin zijn die daadwerkelijk particuliere woningen en
appartementen van het aardgas haalt, betekent dit ook dat we tegen zaken aanlopen waar
we zelf oplossingen voor moeten vinden. Dat gaat niet altijd gemakkelijk, het is een
gezamenlijk leerproces voor zowel bewoners, de samenwerkende partners en het Rijk.
De proeftuin Purmerend heeft steeds aandacht gekregen als succesvolle proeftuin. Dat
heeft ons veel media-aandacht opgeleverd en een aantal media is ons actief gaan volgen.
De publicatie in het NRC is hier een voorbeeld van. Morgen (zaterdag 17 oktober) zal het
NRC nogmaals aandacht geven aan onze proeftuin in de vorm van een uitgewerkt
achtergrond-artikel.

