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Kritiek na uitstel project aardgasvrij in
Purmerend

Een CDA-delegatie nam vorig jaar een kijkje neemt bij de pilotwijk aardgasloos in
Purmerend.
© Archieffoto Ella Tilgenkamp
Robert Jan van der Woud
16/10/2020 om 13:49
Purmerend
Het nieuws dat het proefproject om bijna 1300 woningen in de Purmerendse wijk OverwhereZuid van het aardgas af te koppelen vertraging oploopt, slaat in als een bom.
Sommige bewoners zijn er niet blij mee: hoe eerder van het gas af, hoe beter. Anderen zien
liever dat er helemaal een streep door het project gaat en willen hun gasaansluiting houden.
De Purmerendse politiek staat op zijn achterste benen, omdat ze het nieuws over de vertraging
uit de krant moesten vernemen, terwijl de bewoners in de wijk deze zomer al een brief kregen.

https://rtvpurmerend.nl/artikel/151170131/landelijke-ophef-aardgas-loze-wijk-purmerendgemeenteraad-weet-van-niks
Waar NRC vandaag breed uitpakt met een reportage over de proef aardgasloze wijk in Overwhere Zuid, die is
stilgelegd, weet de gemeenteraad nog van niets.
Woordvoerder, Timo Roeleveld van de VVD, de grootste oppositie partij voelt zich overvallen. ´Wij zijn wel
geïnformeerd maar dan over een technische vertraging die is ontstaan. Maar de nu geschetste problemen zijn
veel meer dan dat. Dat ze groot zijn, blijkt wel uit de uitspraak in de NRC van projectleider Jaspert Verplanke. Hij
spreekt over een keiharde muur waartegen hij aanloopt met de proef. Henk Grader, woordvoerder van de
coalitiepartij AOV (Ouderenpartij Purmerend) voelt zich net als Roeleveld overvallen door de omvang van de
problemen. Voor hem komt dit uitstel als een totale verrassing.
Roeleveld verbaast het niet dat het project meer geld kost dan vooraf gedacht. Wij hebben altijd al gezegd dat het
veel te ambitieus was en niet haalbaar voor dit geld. Die onvermijdelijke hogere kosten zullen wel leiden tot de
situatie; Geld erbij of stoppen? Grader is ertegen dat er vanuit de gemeente extra geld in wordt gepompt.
Verantwoordelijk wethouder van Meekeren (D66) was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.
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Proefproject
‘van gas af’
stilgelegd
Een belangrijk proefproject om huizen gasvrij
te maken is voor onbepaalde tijd uitgesteld.
Door�onze�redacteur
Sam�de�Voogt
PURMEREND.� Een van de belang-

rijkste proefprojecten om woonwijken van het gas af te koppelen, ligt
stil. In de wijk Overwhere-Zuid in
Purmerend zouden in het kader van
het Programma Aardgasloze Wijken
(PAW) de komende twee jaar 1.276
gebouwen van het gas afgekoppeld
worden om daarna op een warmtenet te worden aangesloten. Maar de
gemeente denkt dat „afronding in
2022 niet haalbaar is”, zegt wethouder Paul van Meekeren (Duurzaamheid, D66).
Het PAW geldt als een van de belangrijkste projecten van de overheid om de afspraken uit het Klimaatakkoord over de energietransitie in de bebouwde omgeving na te
komen. In 2030 moeten 1,5 miljoen
woningen verduurzaamd zijn.
De wijk in Purmerend is de enige
subsidie-ontvanger (6,9 miljoen
euro) binnen het PAW waar sinds
2018 daadwerkelijk huizen van het
gas ontkoppeld zijn. Bewoners hebben in juli en september een brief
ontvangen met het bericht dat de
tweede fase, die na de zomer had
moeten beginnen, is uitgesteld. Reden daarvoor is „een waslijst aan issues”, zegt projectleider Jaspert Verplanke van de gemeente. „We zijn
keihard tegen een muur opgelopen.”
De verduurzaming van de pilotwijk heeft meer geld gekost dan
vooraf gedacht, duurzame alternatieven voor gas zijn relatief kostbaar
door de lage aardgasprijs, en het
blijkt lastig om corporatiewoningen
van het gas af te koppelen. Ook de
gelijktijdige aanleg van een warmtenet met de vervanging van de riolering verloopt moeizaam, omdat de
werkzaamheden op verschillende
snelheden worden uitgevoerd.
Het ministerie van Binnenlandse
Zaken, dat de subsidies voor het PAW
verstrekt, vindt de problematiek een
zaak voor de gemeenteraad. „Het gesprek over de financiële verantwoording van de besteding van de midde-

len vindt daar plaats”, zegt een
woordvoerder van minister Kajsa Ollongren (D66). Over de vertraging in
Purmerend zegt hij: „Ontwikkelingen die het proces kunnen vertragen
resulteren in de leermomenten waar
dit programma voor is opgericht.”
Naar verwachting komt de kwestie medio november ter sprake in de
Purmerendse gemeenteraad. Ook
heeft de gemeente het ministerie
verzocht om een gesprek. Wethouder Van Meekeren maakt zich nog
geen zorgen. „Het gaat mij erom dat
we in 2050 van het gas af zijn.”

Wel geld, geen plan
Het uitstel in Purmerend is een
nieuwe tegenslag voor het PAW. De
Algemene Rekenkamer concludeerde deze zomer in een vernietigend rapport dat er niets terechtgekomen is van het plan in de eerste
twee jaar van het programma tweeduizend woningen te verduurzamen. Bij de start van het project zou
er wel geld beschikbaar zijn geweest
– 126 miljoen euro voor 27 geselecteerde wijken – maar geen plannen
die de uitgave daarvan rechtvaardigden. Bovendien zouden de doelstellingen steeds wisselen en de leerdoelen te onscherp zijn geformuleerd,
waardoor deelnemende gemeenten
nauwelijks op hun verdiensten beoordeeld kunnen worden.
Een nieuwe evaluatie van de Rebel en KWINK groep, die was aangevraagd door de Kamer naar aanleiding van het eerste rapport, bevestigde de bevindingen van de Rekenkamer. Er zou te veel onduidelijk
zijn in de opzet van het PAW.
Ondanks de geringe progressie
van de eerste 27 wijken die zijn geselecteerd voor het PAW, wil minister
Ollongren komende week bekendmaken welke wijken worden aangewezen voor een tweede subsidieronde, waarbij ongeveer 100 miljoen
euro wordt verdeeld. Daarvoor hebben zich 71 gemeenten aangemeld.
[+]�Het�achtergrondverhaal�staat

op�nrc.nl�en�in�NRC�Weekend

Purmerend ontkent stilleggen project dat
Overwhere-Zuid aardgasvrij moet maken
17 oktober 2020, 07.00 uur · Aangepast 17 oktober 2020, 10.10 uur · Door Redactie
PURMEREND - De Purmerendse wethouder Paul van Meekeren ontkent dat het project dat
een deel van de wijk Overwhere-Zuid aardgasvrij moet maken, is stilgelegd, zoals NRC
gisteren meldde. "Eigenlijk is er niet zoveel aan de hand, het project loopt zoals het moet
lopen", zegt hij voor de camera van NH Nieuws.
'Project aardgasvrij maken Overwhere-Zuid stilgelegd? Niks van waar!' - NH Nieuws
Eerder vandaag liet projectleider Jaspert Verplanke aan de NOS weten dat het werk nu
inderdaad even stilligt, maar dat dat volgens planning is. "De eerste fase is afgerond en
daarom moet er nu geëvalueerd worden."
Omdat een relatief groot deel van de opgeleverde nieuwbouwwoningen in Purmerend
aardgasvrij is, werd de gemeente aangewezen om te experimenteren met het aardgasvrij
maken van wijken die dat nog niet zijn. Onder de noemer Programma Aardgasvrije Wijken
kreeg Purmerend in oktober 2018 te horen dat het 6,9 miljoen euro zou krijgen om bij 1.276
panden in een deel van de wijk Overwhere-Zuid de gaskraan definitief dicht te draaien.
Het project ging voortvarend van start: in het oostelijk deel van de Van Goor Hinloopenstraat
werden werden eind vorig jaar zo'n negentig woningen van het gas gehaald en aangesloten
op het warmtenet. Zij koken sindsdien elektrisch en stoken hun huizen warm met energie
die door Stadsverwarming Purmerend is gewonnen uit biomassa.
Purmerend Aardgasvrij
In 2019 werd het Klimaatakkoord gesloten. Hierin staat onder meer dat in 2030 een op de
vijf huizen van het gas af met zijn. Purmerend kreeg 6,9 miljoen euro subsidie van het rijk
voor het programma Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en koning Willem-Alexander
kwam kijken hoe de gemeente van plan was dit te doen.
Toen het andere deel van de Van Goor Hinloopenstraat dit voorjaar aan de beurt was, zou er
een waslijst aan issues zijn opgetreden, zo tekende NRC op uit de mond van Verplanke. Zo
was het idee om tegelijk met de aanleg van het warmtenet de riolering te vervangen, maar
omdat die twee projecten niet synchroon liepen, leverde dat niet de beoogde
kostenbesparing op. Ook het aanleggen van leidingen in gevels bleek duurder uit te vallen
dan was geraamd.

Lees ook
Zaanstreek-Waterland

Lage gasprijzen en waslijst aan problemen:
Purmerendse wijk nog niet van het gas af
"We zijn nu klaar met de pilotwijk", zegt wethouder Van Meekeren tegen NH Nieuws. "Dat
zijn bijna negentig woningen die met succes van het gas hebben gehaald." Hij benadrukt dat
de ervaringen bij het aardgasvrij maken van de Van Goor Hinloopenstraat momenteel
worden geëvalueerd. "En daarmee willen naar de raad toe, om te laten zien wat onze
afwegingen en opties zijn om de rest van de proeftuin van het gas af te halen." In 'de rest
van de proeftuin', staan dus nog een kleine 1.200 woningen die de komende jaren
aardgasvrij moeten worden.

'Raad niet geïnformeerd'
Raadslid Arie-Wim Boer van Leefbaar Purmerend gelooft niet dat de huidige pauze gepland
was. "Er is geen enkele activiteit in de straat. Het werk is gewoon stilgelegd." Bovendien
verwijt hij Van Meekeren dat hij de raad niet heeft geïnformeerd. "In september hebben we
nog informatie gehad over de energietransitie, waarin ook 'aardgasvrij' werd aangehaald.
Maar geen woord over dat het werk stil ligt, wel dat er een evaluatie aankomt. [...] De
wethouder had de raad moeten informeren. Dat heeft hij niet gedaan, en dat is een kwalijke
zaak."
Een oud projectmamanger stelt dat de problemen met de gasprijs niet nieuw zijn.
Wethouder Van Meekeren belooft dat hij voor het eind van het jaar een plan aan de raad zal
voorleggen, waaruit zal blijken dat de 'aardgasvrije proeftuin' in Purmerend nog niet is
verlept.

Van�het�gas�af

Ineens een brief:
jullie gaan toch nog
niet van het gas af

UITSTEL�IN�PURMEREND
Als eerste in Nederland gingen in
de Purmerendse wijk OverwhereZuid bestaande koopwoningen van
het gas af. Nu zou een ander deel
van de wijk aan de beurt zijn, maar
alles ligt stil. „We zijn keihard tegen
een muur opgelopen.”
Door�onze�redacteur�Sam�de�Voogt
Foto�Olaf�Kraak

Over�dit
p�ro�j�e�c�t

‘Weinig nieuws te vertellen’

Volgens�het�in�2019
gesloten�Klimaatakkoord�moet�een�op
de�vijf�Nederlandse
huizen�en�gebouwen�in�2030�van�het
gas�af�zijn.�De�komende�twee�jaar�onderzoekt�N�RC�wat�deze�transitie�kost�en
oplevert�in�vijf�woonwijken�die�vooroplopen�bij�het�afscheid
van�aardgas.
De�ervaringen�in�G�ro�ningen, Ro�t�t�e�r�d�a�m�,
Pu�r�m�e�re�n�d�, Te�r�h�e�i�j�den en�Ermelo laten
zien�wat�Nederland�te
wachten�staat.�Om�de
paar�maanden�volgt
NRC�de�voortgang�in
deze�wijken�in�nieuwe
re�p�o�r�t�a�g�e�s�.

G

as of geen gas, dat was een
belangrijke factor. Jordy
van der Veen (31) en zijn
vrouw zochten begin vorig
jaar een nieuw huis in een
leuke wijk in Purmerend,
liefst niet te ver van het centrum. Hun
oog viel op een huis aan de Van Goor Hinloopenstraat in de wijk Overwhere-Zuid.
„Bij de bezichtiging vertelde de makelaar
ons over het project om hier alle woningen gasvrij te maken. Het gebruik van gas
vind ik achterhaald, dus dat was een grote plus”, vertelt Van der Veen, die architect is.
In april 2019 verhuisde het stel naar
Overwhere-Zuid. Van der Veen is het huis
inmiddels stevig aan het verbouwen. Binnenkort komt de nieuwe keuken, dan
kunnen ze gasloos gaan koken. Maar als
Van der Veen naar buiten kijkt, ziet hij dat
er sinds de verhuizing voor zijn deur weinig gebeurd is. „Je krijgt nu niet het gevoel dat ze hier bezig zijn met de energietransitie”, zegt hij.
Eigenlijk hadden er nu graafmachines
door de opengebroken straat moeten rijden, maar het is rustig in de Van Goor
Hinloopenstraat. Een enkeling laat er zijn
hond uit, of komt terug met boodschappen uit het achtergelegen winkelcentrum. Zo nu en dan rijdt of parkeert er een
auto in de straat.
Het project Purmerend Gasvrij zou na
de zomer de tweede fase in gaan. In
Overwhere-Zuid moeten de komende
twee jaar ruim 1.200 woningen worden
afgekoppeld van het gas en op een warmtenet worden aangesloten. Het wijkproject is er een van de 27 die in 2018 als
deelnemer aan het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) subsidie van de rijksoverheid ontving. Purmerend kreeg 6,9
miljoen euro.
De ‘pilotwijk’ aan het andere, oostelijke uiteinde van de Van Goor Hinloopenstraat was een succes. De bewoners van
90 van de 95 woningen, allemaal particuliere huiseigenaren, besloten mee te doen
aan het project en lieten hun huis aansluiten op het nieuw aangelegde warmtenet. Daarmee werd Purmerend de eerste
gemeente in Nederland waar bestaande
koopwoningen van het gas af gingen.
Dit voorjaar kregen de bewoners van
het westelijke deel van de Van Goor Hinloopenstraat en de aanliggende Van Balenstraat een brief dat zij als volgende aan
de beurt waren.
Gemeenteambtenaren liepen door de
straten en kwamen op huisbezoek. Na de
zomer zouden de werkzaamheden beginnen. Zelfs de coronacrisis leek geen invloed te hebben op de plannen: een video
die de bewoners moest overtuigen van de
voordelen van het warmtenet, lag al klaar
om verspreid te worden.

Jordy�van�der�Veen
en�zijn�vrouw�verhuisden�mede�naar
Overwhere�-Zuid
omdat�deze�wijk�snel
gasloos�zou�worden.

Maar in juli kregen bewoners een brief
dat de vervanging van de riolering, waarmee de aanleg van het warmtenet zou samenvallen, werd uitgesteld. In september
volgde nieuwe post: een geplande bewonersavond werd omgezet in een inloopspreekuur, omdat „vanuit de gemeente weinig nieuws te vertellen is”. De
brief vervolgde: „Helaas is het ons niet
gelukt om [over de vervolgfase van het
aardgasvrij maken van uw straat] besluitvorming rond te hebben.”
Wat is er gebeurd?
„We zijn keihard tegen een muur opgelopen”, zegt projectleider Jaspert Verplanke van de gemeente. „We kregen te
maken met een waslijst aan issues waarop we niet hadden gerekend.”
Dat heeft niet alleen gevolgen voor de
twee straten die nu open hadden moeten
liggen. De voortgang van de hele ‘proeftuin’, waarin alle 1.276 gebouwen volgens planning in 2022 van het gas afgekoppeld moeten zijn, ligt stil. Wethouder
Paul van Meekeren (Duurzaamheid, D66)

denkt „dat afronding in 2022 niet haalbaar is”. Toch noemt Verplanke de ingelaste pauze logisch: „We staan aan de
vooravond van de opschaling van dit project. Ik vind het goed dat we nu een stapje terug doen voordat we die grote sprong
maken.”

Timing en geld
Het uitstel is toe te schrijven aan problemen die grofweg in twee categorieën uiteenvallen: timing en geld.
Eigenlijk stonden de westelijke Van
Goor Hinloopenstraat en de Van Balenstraat helemaal niet op de nominatie om
zo vroeg in het project al te worden aangepakt. Maar de gemeentelijke dienst Riolering zag kans het riool sneller dan verwacht te vervangen, en dus moest dan
ook het warmtenet al worden aangelegd.
„Dat ging te snel voor ons”, zegt directeur Gijs de Man van Stadsverwarming
Purmerend (SVP), het gemeentelijke bedrijf dat verantwoordelijk is voor het
warmtenet.
Bij de werkzaamheden in de pilotwijk
bleek dat de aanleg van de riolering langzamer verloopt dan de aanleg van het
warmtenet. En dat leidde tot problemen
in de tweede categorie: „Als wij onze
mensen steeds moeten laten wachten tot
het riool klaar is, schieten onze kosten
omhoog”, zegt De Man. „Daarom onderzoeken we of we niet los van de vernieuwing van het riool moeten werken.”
Geld is ook reden voor de gemeente om
de oorspronkelijke plannen te heroverwegen. „De pilotwijk kostte meer dan we
hadden verwacht”, zegt Verplanke. Dat
had onder meer te maken met de hoge
kosten voor de leidingen die aan de gevels van de huizen in de pilotwijk zijn bevestigd om ze aan te sluiten op het warmtenet.
Wat de financiële situatie extra prangend maakt, zijn de huidige lage gasprijzen. Dat de daaraan gekoppelde gastarieven daardoor ook lager zijn, heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van het project, zegt De Man. „Duurzame oplossingen zijn nu eenmaal relatief duurder als
de gastarieven laag zijn. Dan kun je twee
dingen doen: gas duurder maken door
energiebelasting te heffen, of duurzame
alternatieven goedkoper maken door
subsidie. We kijken nu wat we het beste
kunnen doen.”

Sociale huurwoningen
En dan zijn er nog de corporatiewoningen. Aan de Van Goor Hinloopenstraat
staan elf sociale huurwoningen van corporatie Intermaris. In het oorspronkelijke
plan zouden ze worden aangesloten op
het warmtenet, maar de corporatie onderzoekt nu ook andere opties om de huizen gasloos te maken. „Het onderzoeken
van alle opties is iets wat we altijd hebben

De huurders
in de straat
willen nog
niet van
het gas af

willen doen, maar doordat het riool opeens eerder vervangen kon worden,
moest het ineens sneller”, zegt directeurbestuurder Cees Tip.
De corporatiewoningen zijn in 2018
grondig gerenoveerd en verduurzaamd.
„Mijn energierekening ging van 100 naar
40 euro per maand”, zegt Adrie van Kooten (66), huurder van nummer 9 en voorzitter van de bewonersvereniging. „Daar
zijn we heel blij mee. Maar we willen nu
niet weer een verbouwing', en we willen
ook niet meer gaan betalen voor het
warmtenet. Dat is duurder dan gas.”
Van Kooten, die onlangs een enquête
heeft gehouden onder de bewoners over
het warmtenet, is resoluut als hem gevraagd wordt naar de plannen van de gemeente: „We willen absoluut niet van het
gas af.”
De bewoners vinden deels steun bij de
corporatie. „Het is altijd de bedoeling geweest dat gasloos kostenneutraal moet
zijn”, zegt Tip. Daarom onderzoekt Intermaris nu of de woningen ook all-electric,
met een laagtemperatuursysteem of met
warmtepompen verwarmd kunnen worden. Dat de bewoners niet van het gas af
willen, daar wil Tip nog niet te veel conclusies aan verbinden. „Het warmtenet
heeft nu eenmaal niet alleen maar een
goede reputatie. We moeten nu een goede aanbieding voorbereiden voor onze
huurders om ze te overtuigen gasloos te
worden.”

Versoberen
Over één ding zijn alle partijen het eens:
doorgaan op de manier zoals de pilotwijk
is verduurzaamd, is niet verstandig. „Dan
komen we niet uit met het geld dat we
hebben”, zegt De Man.
De kosten moeten omlaag, zegt ook
Verplanke van de gemeente. „We zijn in
de pilot heel ruimhartig geweest, nu zullen we moeten versoberen.” Daarbij
denkt hij aan schrappen van werkzaamheden zoals geisers verwijderen en kookplaten uitzoeken voor de bewoners. „Als
mensen dat zelf doen en de kosten bij ons
declareren, scheelt dat ons tijd en geld”,
zegt Verplanke. „We zullen meer een beroep gaan doen op de zelfredzaamheid
van mensen.”
De communicatie met de bewoners
had wel anders gemoeten, vinden de partijen. De Man van SVP: „Met die brief
hebben we verwarring gezaaid, dat is
jammer.” Maar, zegt hij ook: „Dit is een
leertraject.” De bewoners hebben wel begrip voor het uitstel. Van Kooten waardeert het dat de gemeente eerlijk toegeeft
dat ze nu niks te vertellen hebben. „Anders krijg je nog veel meer vragen. Maar
ze moeten nu niet nieuwe plannen maken zonder dat wij het weten.”
Medio november volgt mogelijk een
besluit over het nieuwe plan van aanpak.
Dan gaat de evaluatie van de pilotwijk
naar de gemeenteraad en wordt er over
het dossier gedebatteerd. „De politieke
meningen over dit dossier lopen uiteen,
dus het zal een spannend debat worden”,
verwacht Verplanke. Hij gaat er niet vanuit dat het project wordt stopgezet.
Wethouder Van Meekeren is vooralsnog niet bezorgd over eventuele politieke
of financiële gevolgen. „Nu we bijna klaar
zijn met de pilotwijk, hebben we een veel
beter en realistischer beeld van de opgave. 2022 is inderdaad erg ambitieus. Ook
de [landelijke] PAW-organisatie weet dat.
Maar het gaat mij erom dat we in 2050
van het gas af zijn. Als de bestuurlijke afspraken in de gemeenteraad worden besproken, leg ik de raad graag uit op basis
van welke criteria de planning tot stand is
gekomen.”
Van der Veen en zijn vrouw kijken
hoopvol uit naar het besluit over de verduurzamingsplannen. „We zijn zelf flink
aan het verbouwen, dus van ons mag het
nu wel gebeuren. Zonder stadsverwarming is onze woning niet compleet.”

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energietransitie-business/34881/proefprojectaardgasvrij-gestaakt
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Proefproject om woningen aardgasvrij
te maken voor onbepaalde tijd gestaakt

Een groot proefproject in Purmerend om woningen van het gas af te krijgen staat op het
moment geparkeerd. De gemeente ontving in 2018 6,9 miljoen subsidie om 1.276
woningen van het gas te ontkoppelen. Hoewel een begin was gemaakt ontvingen de

bewoners deze zomer een brief met het bericht dat de tweede fase van het project is
uitgesteld.
16-10-2020 15:57 | Door: Teun Schröder
De NRC deed navraag bij verschillende belanghebbenden in dit project. Volgens projectleider
Jaspert Verplanke van de gemeente Purmerend is het plan door ‘een waslijst aan issues’ voor
onbepaalde tijd uitgesteld. In de eerste plaats heeft de verduurzaming van de pilotwijk meer geld
gekost dan van te voren werd gedacht. Mede door de lage aardgasprijs, zijn duurzame
alternatieven vaak niet concurrerend.
Daarnaast wilde de gemeente Purmerend gelijktijdig met de ontkoppeling van het gas de
riolering vervangen. Ook dit verloopt moeizaam, omdat de werkzaamheden op verschillende
snelheden worden uitgevoerd. De gemeente denkt nu dat de afronding van het project in 2022
niet haalbaar is.
Lees ook: EU goed op weg naar klimaatdoelen, Nederland moet meer energie besparen

Programma Aardgasloze Wijken
De wijk in Purmerend, Overwhere-Zuid, is een onderdeel van het Programma Aardgasloze Wijken
(PAW). Hierin staan concreet de plannen beschreven hoe overheden gebouwen kunnen
verduurzamen. In Overwhere-Zuid moesten de komende twee jaar 1.276 woningen van het gas
ontkoppeld worden, op het totaal van de 1,5 miljoen woningen die volgens het Klimaatakkoord in
2030 verduurzaamd moeten zijn.

Meer problemen met aardgasvrij
Het PAW moest eerder al felle kritiek incasseren van de Algemene Rekenkamer. Sinds 2018
zouden er al 2.000 woningen moeten zijn omgebouwd, maar hier lijkt niets van terecht gekomen.
Destijds werd een bedrag van 126 miljoen beschikbaar gesteld voor 27 gekozen wijken, maar
ontbrak het aan concrete berekeningen die de uitgaven rechtvaardigden. Een andere toetsing van
de Rebel en KWINK groep bevestigen het beeld dat de Rekenkamer schets.
Lees ook: Meer groen herstel nodig om klimaatwinst coronacrisis vast te houden

Gemeente verantwoordelijk
De instantie die de subsidies voor het PAW verstrekt is het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Maar een woordvoerder van minister Kajsa Ollongren schuift de verantwoordelijkheid voor de
problematiek in Purmerend af op de gemeenteraad. “Het gesprek over de financiële
verantwoording van de besteding van de middelen vindt daar plaats. Ontwikkelingen die het
proces kunnen vertragen resulteren in de leermomenten waar dit programma voor is opgericht.”
Terwijl de zwaktes van het PAW door verschillende partijen wordt blootgelegd, maakt minister
Ollongren komende week bekend welke wijken van de 71 aangemelde gemeenten zijn
geselecteerd voor een tweede subsidieronde. Hierin wordt 100 miljoen euro verdeeld.

