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Op 19 april 2022, met kenmerk Z/211135120/D-398939, heeft u namens het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde (hierna: 
de gemeente) bezwaar gemaakt tegen mijn besluit van 15 maart 2022 inzake de 
afwijzing van de aanvraag voor een proeftuin aardgasvrije wijken met kenmerk 
2022-0000134049. Met deze brief wordt op uw bezwaar beslist. 

Besluit 
Ik verklaar uw bezwaar deels gegrond, omdat ik mij in het besluit van 15 maart 
2022 onvoldoende rekenschap heb gegeven van de op mij rustende 
motiveringsplicht. Onder aanvulling van een nadere motivering opgenomen onder 
punten 25, 30 en 37 van dit besluit, laat ik het besluit van 15 maart 2022 
evenwel in stand. 

Verloop van de procedure 
Op 29 oktober 2021 heeft de gemeente Westerwolde een aanvraag ingediend 
voor een proeftuin aardgasvrije wijk. Op diezelfde dag is deze aanvraag 
ontvangen. Bij besluit van 15 maart 2022 met kenmerk 2022-0000134049 is de 
aanvraag afgewezen. Bij brief van 19 april 2022 heeft u hiertegen bezwaar 
gemaakt. Dit bezwaarschrift is op 25 april 2022 door mij ontvangen. 

Gelet op het informele gesprek over uw bezwaar dat 13 juni 2022 in de gemeente 
heeft plaatsgevonden, is met uw instemming de beslistermijn opgeschort. Op 19 
juli 2022 heeft u laten weten uw bezwaar te handhaven. In overleg met u is, in 
verband met de zomervakantieperiode, de beslistermijn tot en met het 
plaatsvinden van de hoorzitting opgeschort. Op 19 september 2022 vond de 
hoorzitting plaats. Voor de samenstelling van de commissie en het verhandelde 
ter zitting verwijs ik naar het verslag van de hoorzitting dat als bijlage bij dit 
besluit is gevoegd. 
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Relevante wetsartikelen/juridisch kader 
Algemene wet bestuursrecht 

Beoordeling van het bezwaar 
1. Alvorens de specifieke bezwaren te bespreken, ga ik eerst in op het 

selectieproces van de derde ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. Op 6 
juli 2021 is de derde uitvraag voor proeftuinen aardgasvrije wijken 
verstuurd. Met deze brief zijn alle gemeenten door het Programma 
Aardgasvrije Wijken geïnformeerd over de mogelijkheid om weer een 
aanvraag in te dienen voor een bijdrage om een proeftuin met een 
aardgasvrije wijk te starten (hierna: de brief van 6 juli 2021). De vijf 
hoofdthema's zijn hetzelfde als bij de tweede ronde proeftuinen, te weten: 
- (1) financiële onderbouwing en businesscase, (2) technische 
oplossingen, (3) regie & organisatie, (4) participatie & communicatie en 
(5) verbinding met andere opgaven in de wijk. Al deze thema's zijn 
belangrijk in het bepalen van de uitvoeringsgereedheid en de 
haalbaarheid van de aanpak. Naar aanleiding van de motie 
Beckerrnan/Koerhuisl is in de uitvraag van de derde ronde de toetsing 
van de borging van draagvlak bij en betrokkenheid van bewoners en de 
betaalbaarheid voor alle bewoners en in het bijzonder voor huishoudens 
zonder of met beperkte financiële draagkracht verder aangescherpt. 

2. Naast algehele kwaliteit van de aanvraag is - zoals ook in de brief van 6 
juli 2021 staat - gestreefd bij de selectie naar een aanvulling op de 
bestaande portefeuille proeftuinen, waarbij met name is gekeken naar 
aanpakken met een warmtenet op basis van lagere temperaturen, 
woningisolatie, al dan niet gecombineerd met een (hybride) warmtepomp 
en all-electric oplossingen. Energiebesparing en energie-efficiëntie zijn 
toegevoegd als selectiecriteria. Verder zijn stapsgewijze oplossingen met 
een groot CO2- besparingspotentieel toegevoegd als mogelijkheid. De 
concrete uitwerking van de plannen, de kwaliteit van de businesscases en 
de betaalbaarheid van het aanbod wegen zwaar mee bij de selectie van 
de proeftuinen. 

3. De aanvragen zijn bekeken door expertteams van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (hierna: RVO), telkens door twee experts per 
aanvraag. Daar is een kwaliteitsanalyse uit voortgekomen. Daarbij is niet 
gewerkt met een absoluut cijfer, maar met een rating, bestaande uit 
matig, voldoende, goed en zeer goed. De integrale expertanalyses van 
alle 47 aanvragen zijn aan de Adviescommissie ter beschikking gesteld 
zodat de leden bij de zelfstandige beoordeling daar gebruik van konden 
maken. Elk lid van de Adviescommissie heeft alle aanvragen zelfstandig 

1  Kamerstukken II, 2020/2021, 32813, nr. 704. 
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beoordeeld en heeft een top 10 gemaakt, inclusief een voorkeursvolgorde 
en onderbouwing. Deze scores zijn opgeteld. Op basis van de 
puntenaantallen heeft de secretaris van de Adviescommissie een 'ja-lijst' 
opgesteld, met aanvragen die het hoogst scoorden, een 'misschien-lijst' 
en een 'nee-lijst'. Op de 'nee-lijst' stonden bij aanvang van de 
selectievergadering aanvragen die 10 punten of minder scoorden. 

4. De selectie, die heeft geleid tot het advies aan de minister voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, heeft plaatsgevonden in een 
selectievergadering met de Adviescommissie. De aanvraag van 
Westerwolde is door geen van de 14 leden van de Adviescommissie in de 
top 10 gezet. Westerwolde heeft als gevolg daarvan 0 punten gekregen 
en stond daarmee op de 'nee-lijst'. Die 'nee-lijst' is besproken in de 
Adviescommissie. Op de vraag of de Adviescommissie akkoord ging met 
de 'nee-lijst' hebben leden van de Adviescommissie een aantal aanvragen 
genoemd, waarover nog is gediscussieerd. Een enkele aanvraag is daarop 
naar de 'misschien-lijst' overgeplaatst. Westerwolde is niet genoemd. 
Over de aanvraag van Westerwolde is door de Adviescommissie niet 
gesproken en Westerwolde is op de 'nee-lijst' blijven staan. De 'nee-lijst' 
is vervolgens vastgesteld door de 14 leden van de Adviescommissie. In 
uw geval heeft de Adviescommissie de kwaliteitsanalyse van RVO 
overgenomen en geoordeeld dat uw aanvraag voldoende is en nadere 
uitwerking behoeft. Andere aanvragen beoordeelt de Adviescommissie als 
'goed' of 'zeer goed'. 

5. Het bovenstaande is mondeling toegelicht tijdens het informele gesprek 
dat op 13 juni 2022 op uw verzoek te Westerwolde heeft plaatsgevonden 
en tijdens de hoorzitting die op 19 september 2022 plaatsvond. 

6. Hieraan wil ik toevoegen dat bij deze wijze van selectie in een 
pilotsystematiek er geen harde criteria zijn waaraan wordt getoetst. Het is 
inherent aan het systeem dat er een weging plaatsvindt, waarbij is 
getracht die weging zo objectief mogelijk te maken. Daar komt bij dat de 
hoofdthema's en subonderdelen in een dergelijk project met elkaar 
samenhangen. De aanvraag is met inachtneming van die samenhang 
beoordeeld. Een enkele reactie op de bezwaaronderdelen, zou geen recht 
doen aan die meeromvattende beoordeling. Om die reden is in de bijlage 
een uitgebreidere toelichting opgenomen hoe die weging is gemaakt. 
Daarbij is ook - voor zover mogelijk en relevant - nader toegelicht hoe de 
beoordeling van de aanvraag Westerwolde kan worden afgezet tegen de 
aanvraag van de gemeenten Westerkwartier en Coevorden. 
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Gronden van uw bezwaar 

7. In uw bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting heeft u - kort samengevat 
- het volgende aangevoerd. De motivering bij de volgende onderdelen 
acht u ondeugdelijk: 
1) het voldoen aan randvoorwaarde 11; 
2) de energiebesparing; 
3) de uitvoeringsgereedheid; 
4) de technische oplossingen; 
5) de financiële onderbouwing en business case; 
6) de regie en organisatie. 
Daarbij wijst u ook op de toegekende aanvragen van Westerkwartier en 
Coevorden, die volgens u vergelijkbaar zijn met de aanvraag van de 
gemeente Westerwolde. 

Overwegingen ten aanzien van de gronden van bezwaar 
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8. Bij het behandelen van de bezwaargronden 1 tot en met 6 wordt de 
volgorde aangehouden die is gehanteerd in de notitie die ten behoeve van 
de hoorzitting door de gemeente Westerwolde is opgesteld. Bij die 
toelichting heeft u uw bezwaar immers nader gespecificeerd ten opzichte 
van uw bezwaarschrift van 19 april 2022. 

9. Met betrekking tot de gronden van bezwaar overweeg ik het volgende. 

Ad 1. Het voldoen aan randvoorwaarde 11  

10. In uw nadere toelichting op uw bezwaar stelt u dat bij randvoorwaarde 11 
dat de adviescommissie er ten onrechte van is uitgegaan dat iedereen 
overgaat op een warmtepomp. Dat komt volgens u niet overeen met uw 
aanvraag. Op p. 2 van de aanvraag staat namelijk dat oude woningen met 
bouwjaar voor 1945 tot label C worden geïsoleerd en voorzien van een 
hybride warmtepomp. En dat woningen na 1945 worden geïsoleerd tot 
minimaal label B en voorzien van een warmtepomp. Hybride 
warmtepompen en warmtepompen bestaan volgens u dus naast elkaar. 
Gezien de feitelijk onjuiste redenatie verzoekt u om een herbeoordeling 
van punt 11. De onjuiste redenatie (dat hybride warmtepompen worden 
vervangen door HT-warmtepompen) komt volgens u op meerdere 
onderdelen terug; ook bij de onderdelen Energiebesparing (2) en 
Technische Oplossingen (4). 

11. Het bezwaar komt op tegen het oordeel dat tot 2030 hybride 
warmtepompen worden toegepast en in 2035 iedereen over gaat op een 
warmtepomp. Bij de behandeling van dit onderdeel zal ik eerst ingaan op 
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de energievraag van de toekomstige warmteoplossing en vervolgens 
ingaan op de toepassing van HT-warmtepompen. 

1.1 Energievraag toekomstige warmteoplossing 
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12. De gemeente Westerwolde heeft zoals gevraagd een samenvatting 
aangeleverd van het project. In die samenvatting concludeert de 
gemeente dat gekozen is voor elektrificatie. De gemeente geeft op pagina 
1 van de samenvatting aan: 

13. "(...) Er zijn drie routes te onderscheiden om aardgasvrij te worden: Elektrificatie, 
warmtenet en verwarmen met een andere vorm van gas. (...) Om Veelerveen 
aardgasvrij te maken, is er om deze redenen gekozen voor elektrificatie. (...)" 

14. Ook het rekenmodel als onderbouwing voor de businesscase is door de 
gemeente ingevuld als een volledig all-electric warmteoplossing. Hieruit 
volgt dat de toekomstige energievraag geen gasverbruik meer kent. Ook 
op p. 2 van de aanvraag staat dat de woningen uiteindelijk worden 
voorzien van een warmtepomp: 

15. "Het aardgasvrije eindbeeld zal bestaan uit goed geïsoleerde woningen waarbij 
oude woningen met bouwjaar voor 1945 zijn geïsoleerd tot energielabel C en 
voorzien van een hybride warmtepomp en woningen van na 1945 zijn geïsoleerd 
tot minstens label B, maar het streven van de werkgroep is deze laatste groep 
zoveel mogelijk naar label A te brengen. Deze woningen zullen uiteindelijk worden  
voorzien van een warmtepomp  (onderstreping door steller). Door gebruik te maken 
van natuurlijke instapmomenten verwachten we dat het dorp in 2035 
energieneutraal is, zelf evenveel energie opwekt als verbruikt en aardgasvrij-ready. 
Als de netbeheerder de netverzwaring ook heeft afgerond in 2035 zijn de woningen 
aardgasvrij." 

16. In de kwaliteitsanalyse van RVO bij randvoorwaarde 11 staat verder 
onder meer dat in 2035 de hybride warmtepompen nog niet zijn 
afgeschreven. Dit is van belang voor het uiteindelijke oordeel of aan 
randvoorwaarde 11 kan worden voldaan nu in de tekst van de aanvraag 
staat dat gebruik zal worden gemaakt van natuurlijke instapmomenten. 
Als er echter geen natuurlijk vervangingsmoment is, is de kans klein dat 
de bewoner het toestel vervangt. Om aardgasvrij te worden moet de 
hybride warmtepomp worden vervangen. De gemiddelde levensduur van 
een hybride warmtepomp is 15 jaar, maar kan bij goed onderhoud ook 
bijvoorbeeld 20 jaar zijn. Volgens de planning die Westerwolde als bijlage 
bij de aanvraag heeft gevoegd, lopen de acties "verduurzamen woningen: 
isolatie en installatie" voor de doelgroepen "vroege koplopers" tot en met 
"laatbloeiers" van maart 2022 tot en met augustus 2034. Op basis van 
een gemiddelde levensduur van de geïnstalleerde hybride warmtepompen 
van 15 jaar, liggen de natuurlijke vervangingsmomenten hiervan 
afhankelijk van de installatiedatum tussen maart 2037 en augustus 2049. 
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Hierdoor is het twijfelachtig of men in 2035 aardgasvrij is. Om deze reden 
is er twijfel of aan randvoorwaarde 11 kan worden voldaan. 

1.2 Toepassing HT-warmtepompen 

17. In de kwaliteitsanalyse van RVO wordt bij algemene randvoorwaarde 11 
de toepassing van een HT-warmtepomp genoemd. U stelt dat de 
toepassing van HT-warmtepompen een voorbeeld was in de aanvraag, 
maar dat niet uit de aanvraag blijkt dat deze warmtepompen worden 
toegepast. Ik maak hieruit op dat u dat u van mening bent dat uw 
aanvraag op dit onderdeel onjuist is geïnterpreteerd. 

18. Uw aanvraag hinkt op dit punt op meerdere gedachten. Dit blijkt uit p. 11 
van de aanvraag waar wordt ingegaan op de mogelijke toepassing van 
warmtepompen die een hogere temperatuur (van 60 graden) kunnen 
leveren in oudere woningen en de onderkenning op p. 11 waar staat: 
"...het lager afregelen van de omlooptemperatuur van het cv-water [dan 
HT/60 graden, toevoeging steller] wat meer verwarmingsrisico oplevert." 
Er is dus sprake van een interpretatie en dat is ook niet onlogisch omdat 
in de aanvraag ook is vermeld is dat de oude woningen tot label C 
geïsoleerd worden. Verwarming door een reguliere (niet HT) warmtepomp 
bij oude woningen van vóór 1946 kan leiden tot comfortklachten. Dit zou 
een negatief effect hebben gehad op de beoordeling van het onderdeel 
'Techniek'. 

Conclusie bezwaaronderdeel 1  
19. Gelet op de tekst in de aanvraag, die uitdrukkelijk de toepassing van 

hybride warmtepompen noemt en de vervanging daarvan op natuurlijke 
instapmomenten en het feit dat op basis van de bovengenoemde 
onderdelen van de aanvraag de conclusie gerechtvaardigd is dat in de 
aanvraag is uitgegaan van een situatie waarin alle woningen uiteindelijk 
aardgasvrij worden via de all-electric oplossing warmtepomp, acht ik de 
twijfel die bij randvoorwaarde 11 is opgenomen niet onredelijk. Uw 
bezwaar is op dit onderdeel ongegrond. Voor de nadere motivering 
verwijs ik naar mijn oordeel gegeven onder 16 t/m 19. 

Ad 2. De energiebesparing 

20. U geeft aan dat ook bij dit selectiecriterium is uitgegaan van een onjuiste 
redenatie, namelijk dat hybride warmtepompen worden vervangen door 
HT-warmtepompen. U geeft verder aan dat u in uw berekeningen en 
aanvraag uit bent gegaan van het gehele projectgebied van Veelerveen en 
dat de onderzochte woningen representatief zijn voor Veelerveen, de 
gemeente Westerwolde en menige andere plattelandsgemeente in 
Nederland. Daar voegt u in het bezwaarschrift op p. 6 een overzicht bij 
van meest voorkomende woningtype en de Energie Prestatie Adviezen 

DGBRW 

Bouwen en 
Energie/Programma 
Aardgasvrije Wijken 

Datum 
24 november 2022 

Kenmerk 
2022-0000624101 

Pagina 6 van 12 



(hierna: EPA) die bij verschillende woningen zijn uitgevoerd. Merkwaardig 
vindt u dat in de beoordeling van de aanvraag van gemeente 
Westerkwartier op dit onderdeel een 'goed' wordt gescoord, terwijl zij een 
vergelijkbare representativiteit hebben opgenomen. U vraagt om een 
opwaardering van de beoordeling van 'voldoende' naar 'goed'. 

21. Ten aanzien van het onderdeel dat ten onrechte zou zijn uitgegaan van 
toepassing van HT-warmtepompen verwijs ik naar mijn oordeel onder 18. 

Conclusie bezwaaronderdeel 2  
22. Hoewel in het primaire besluit de representativiteit als onderbouwing is 

opgenomen, terwijl deze een grote gelijkenis kent met de gemeente 
Westerkwartier, leidt dit ertoe dat ik uw bezwaar in die zin gegrond is dat 
de representativiteit van beide aanvragen gelijkwaardig is. Echter, van 
doorslaggevende betekenis in de beoordeling is de mate van uitwerking 
daarvan geweest. Voor een vergelijking met de gemeenten 
Westerkwartier en Coevorden op dit punt verwijs ik naar bijlage 2. De 
gemeente Westerwolde heeft een minder volledig uitgewerkt plan 
ingediend waardoor op dit onderdeel een voldoende is gescoord. In het 
primaire besluit komt onvoldoende naar voren dat de representativiteit an 
sich maar ook de uitwerking daarvan een rol hebben gespeeld in het 
oordeel. Met aanvulling van deze motivering laat ik het primaire besluit in 
stand. 
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Ad 3. De uitvoeringsgereedheid 

23. U vraagt om een opwaardering van de beoordeling op het onderdeel 
uitvoeringsgereedheid van 'voldoende' naar 'goed'. Voor de verschillende 
subonderdelen wordt daar hierna nader op ingegaan. 

3.1 Isolatieaanpak 

24. U bent het niet eens met de twijfel die de Adviescommissie had over de 
haalbaarheid van de isolatieaanpak gezien de beperkte steekproef en de 
grote verscheidenheid in woningen. U wijst daarbij op het eerder 
besproken feit dat uw aanbevelingen voor de onderzochte woningen 
representatief zijn en dat de aanbevelingen zijn doorvertaald naar 12 
maatregelenpakketten, die op p. 7 van uw bezwaarschrift zijn vermeld. 
Daarnaast voert u aan dat de haalbaarheid van de aanpak wordt vergroot 
door inwoners persoonlijk te benaderen. 

25. Tijdens de hoorzitting is aan u toegelicht dat de twijfel van de 
Adviescommissie bestond uit vragen als: hoe de maatregelen die in de 
aanvraag waren opgenomen samenhangen tot pakketten, hoe zich dat 
verhoudt tot de verschillende woningtypen, wat dat dan betekent voor de 
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terugverdientijd en hoe gaan die maatregelen samen optellen tot een 
individuele standaard wat ook een randvoorwaarde was. Deze twijfel 
kwam voort uit het feit dat bij de aanvraag alleen een lijst met 
maatregelen was toegevoegd, maar niet de pakketten die u op p. 7 van 
uw bezwaar heeft bijgevoegd. In de hoorzitting is door u aangegeven dat 
het aanvraagformulier beperkt was maar dat de resultaten van analyses 
zijn geculmineerd in de aanvraag. 

26. De informatie die is meegestuurd bij het bezwaarschrift doet vermoeden 
dat er al wel maatregelpakketten waren ten tijde van de aanvraag, maar 
deze zijn niet in de aanvraag genoemd. Bij een dergelijk selectieproces is 
het niet onredelijk om alleen te toetsen of is voldaan aan de voorwaarden 
om de aanvraag verder in behandeling te nemen. Dat was op 29 oktober 
2021 het geval met als gevolg dat de aanvraag op grond van die 
informatie is beoordeeld. De door u in bezwaar nader aangevoerde 
onderbouwing kan niet worden meegenomen in de beslissing op bezwaar. 

Conclusie bezwaaronderdeel 3.1  
27. In het primaire besluit is evenwel enkel toegelicht dat er met name 

onzekerheid is over de haalbaarheid van de isolatieaanpak. Omdat de 
twijfel van de Adviescommissie over de maatregelenpakketten in het 
primaire besluit niet nader wordt toegelicht, leidt dit ertoe dat ik uw 
bezwaar op dit punt gegrond verklaar. De motivering die onder 25 van dit 
besluit is opgenomen, moet als aanvullende motivering worden 
beschouwd. 

DGBRW 
Bouwen en 
Energie/Programma 
Aardgasvrije Wijken 

Datum 
24 november 2022 

Kenmerk 
2022-0000624101 

3.2 Fase technische uitwerking 

28. Bij dit onderdeel is in de kwaliteitsanalyse van RVO aangegeven dat de 
uitvoering kan starten maar dat de planning loopt tot 2035. U geeft aan 
deze opmerking niet te begrijpen. Bij de algemene voorwaarden is bij 
randvoorwaarde 10 (inzet bijdrage gedurende 2022-2030) beoordeeld 
met een "ja" en bij randvoorwaarde 12 (uiterlijk 2040 aardgasvrij) 
eveneens met "ja". 

29. In de aanvraag was aangegeven en begroot dat het budget zou worden 
besteed tussen 2022 en 2030 en dat de gemeente voor 2040 aardgasvrij 
is. Deze algemene voorwaarden zijn op basis van die informatie 
'afgevinkt'. Bij het onderdeel uitvoeringsgereedheid is meer concreet naar 
de plannen gekeken en de kans dat de plannen ook binnen afzienbare tijd 
conform plan uitgevoerd zouden worden. 

Conclusie bezwaaronderdeel 3.2  
30. Ter toelichting bij de twijfel over uitvoeringsgereedheid is van belang dat 

de businesscase loopt tot 2035 en de energie eindvraag daarin alleen 
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bestaat uit elektriciteit, terwijl de hybride warmtepompen in 2035 nog 
niet zijn afgeschreven maar in 2035 wel iedereen zou moeten overgaan 
op een warmtepomp, zoals ook hiervoor in de beslissing op bezwaar 
onder 16 is besproken. Verder is bij de beoordeling door expertteams 
opgemerkt dat als oplossing voor de woningen met label C, die mogelijk 
niet geschikt zijn voor LT-afgifte, een HT-warmtepomp wordt genoemd 
maar een goede analyse van het energiegebruik daarbij ontbreekt. Deze 
motivering is echter niet duidelijk in de kwaliteitsanalyse en in het 
primaire besluit opgenomen. Dit leidt ertoe dat ik uw bezwaar op dit punt 
gegrond verklaar. De motivering onder 30 van dit besluit moet als 
aanvullende motivering worden beschouwd. 
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3.3 Financiële onderbouwing en businesscase 

31. U stelt dat het onjuist is dat de expertanalyse van RVO meldt dat de 
businesscase is opgesteld op concept cijfers. U geeft aan dat de 
aanbevelingen en maatregelenpakketten zijn gebaseerd op gevalideerde 
cijfers en berekeningen. U noemt daar o.a. VABI, dat in Nederland wat 
betreft kengetallen en berekeningen de standaard in Nederland is. 

32. Ik constateer dat in het aanvraagformulier wordt verwezen naar 
uitgevoerde EPA's van 6 woningen. Daaruit zijn geraamde 
investeringskosten gekomen die toegepast zijn voor alle woningen in de 
wijk. Terwijl er een grote variatie in kosten verwacht mag worden bij de 
276 (grotendeels vrijstaande) woningen. 

33. Verder is de kostenonderbouwing niet gebaseerd op maatwerk zoals 
offertes, maar op basis van kostenkengetallen. Dit wordt in de aanvraag 
ook aangegeven bij de specifieke vraag hierover op p. 12. Daarbij worden 
verschillende bronnen genoemd voor deze kengetallen. De kengetallen van 
de VABI worden niet in het aanvraagformulier genoemd. Ook informatie 
van VABI over kosten is voor zover bekend gebaseerd op 
kostenkengetallen. 

Conclusie bezwaaronderdeel 3.3  
34. Ik stel vast dat op p. 14 van de aanvraag van de gemeente is opgenomen 

dat de businesscase zich in een concept stadium bevindt. Bij de 
beoordeling van uw aanvraag is daarvan uitgegaan. Tegelijkertijd wordt in 
de kwaliteitsanalyse vastgesteld dat de businesscase en tekst van de 
aanvraag niet volledig op elkaar aansluiten. In het primaire besluit is 
opgenomen dat de Adviescommissie de kwaliteitsanalyse deelt en dat de 
aanvraag weliswaar voldoende is, maar nog uitwerking behoeft. Zo zijn er 
betalings-/financieringsrisico's genoemd maar zijn hier geen concrete 
beheersmaatregelen voor opgenomen. Omdat in uw aanvraag op dit 
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onderdeel niet meer onderbouwing is gegeven, acht ik uw bezwaar op dit 
onderdeel ongegrond. 

Ad 4. De technische oplossingen  

35. U kunt zich niet vinden in de onderbouwing dat de maatregelenpakketten 
geen samenhangende pakketten zouden zijn. Ook kunt u zich niet vinden 
in de opmerking van de kwaliteitsanalyse dat de kosten laag lijken 
ingeschat. U stelt dat de kosten zijn o.a. gebaseerd zijn op VABI (de 
standaard in Nederland) en dat de kosten ook erg dichtbij de kosten in 
Westerkwartier liggen, waar de expertanalyse dit onderdeel als 'goed' 
heeft beoordeeld. 
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Conclusie bezwaaronderdeel 4  
36. Ten aanzien van de maatregelenpakketten wordt om te beginnen 

verwezen naar hetgeen hierover onder 25 is opgenomen. Omdat de twijfel 
van de Adviescommissie over de maatregelenpakketten in het primaire 
besluit niet nader wordt toegelicht, leidt dit ertoe dat ik uw bezwaar op dit 
punt gegrond verklaar. De motivering die onder 25 van dit besluit is 
opgenomen, moet als aanvullende motivering worden beschouwd. 

37. Voor het oordeel in de kwaliteitsanalyse dat de kosten van de aanpak laag 
lijken, geldt het volgende. De kwaliteitsanalyse maakt melding van het 
feit dat de kosten van de aanpak laag lijken ingeschat. Hierbij is 
meegenomen dat de onderbouwing van de kosteninschatting om 
voldoende isolatiegraad te behalen vooral theoretisch is (op 
kostenkengetallen gebaseerd). Er zijn bijvoorbeeld nog geen offertes 
opgevraagd. Ook is er veel variatie te verwachten tussen de vrijstaande 
koopwoningen, waardoor de kosten tijdens de verdere uitwerking van het 
project nog flink kunnen afwijken. Omdat dit evenwel niet nader is 
toegelicht in het primaire besluit, acht ik uw bezwaar op dit onderdeel 
gegrond. De motivering die onder 37 is opgenomen, moet als aanvullende 
motivering worden beschouwd. 

Ad 5. De financiële onderbouwing en business case 

38. Voor dit onderdeel verwijst u naar hetgeen u in bezwaar heeft gesteld bij 
financiële onderbouwing en businesscase bij het onderdeel 
'uitvoeringsgereedheid'. Verder vindt u het opmerkelijk dat de 
afhankelijkheid van voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet in de 
kwaliteitsanalyse wordt genoemd. U verzoekt om een opwaardering van 
de beoordeling. 
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39. Ten aanzien van de financiële onderbouwing en business case wordt 
verwezen naar hetgeen hierover onder 34 is opgenomen. 

40. De netcapaciteit is genoemd als signaal en potentieel risico in de 
haalbaarheid van de businesscase binnen de periode tot 2035. Dit 
argument is evenwel niet dragend geweest voor de beoordeling. Voor een 
nadere toelichting op dit punt verwijs ik naar bijlage 2. 

Conclusie bezwaaronderdeel 5  
41. Gelet op mijn oordeel over de financiële onderbouwing en de business 

case, opgenomen onder 34 van dit besluit, acht ik uw bezwaar op dit 
onderdeel ongegrond. 
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Ad 6. De regie en organisatie 

42. U kunt zich niet vinden in de beoordeling 'voldoende' bij het onderdeel 
'regie en organisatie', omdat dit volgens u in tegenspraak is met het 
onderdeel 'participatie en communicatie', waar de aanvraag is beoordeeld 
met een 'goed'. U verzoekt om een opwaardering van de beoordeling. 

43. Voor een nadere toelichting op de constateringen die hebben bijgedragen 
in het oordeel 'voldoende' verwijs ik naar bijlage 2. 

Conclusie bezwaaronderdeel 6  
44. In het besluit is opgenomen dat de aanvraag sterk leunt op vrijwilligers, 

wat een kans is, maar ook de onzekerheid in haalbaarheid versterkt. Ik 
ben van oordeel dat het besluit op dit punt voldoende is gemotiveerd. 
Aanvullend is van belang dat er in de aanvraag geen formele afspraken 
over de samenwerking zijn aangetroffen. Uw bezwaar op dit onderdeel 
acht ik ongegrond. 

Algemene conclusie 

45. De aanvraag van de gemeente Westerwolde scoorde op alle 
beoordelingscriteria voldoende of goed. De aanpak in Veelerveen is dus 
een prima aanpak. Echter, moet de (beoordeling van de) aanvraag 
worden bezien in het geheel van 47 aanvragen. Van die 47 aanvragen 
waren er veel meer zeer goede, goede of voldoende aanvragen. Daarom 
hecht ik eraan op te merken dat zelfs als het al zo zijn dat de beoordeling 
van één van de onderdelen zou worden opgewaardeerd naar een 'goed', 
dan nog de aanvraag niet bij de uiteindelijke selectie zou zijn 
doorgedrongen. Er waren 26 aanvragen die op basis van de kwalitatieve 
scores door de RVO-experts op de hoofdthema's beter scoorden dan die 
van de gemeente Westerwolde. Bij de beoordelingen door de leden van de 
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Adviescommissie die het startpunt vormden van de selectievergadering 
scoorden 29 aanvragen hoger dan de gemeente Westerwolde en kregen 
17 aanvragen (inclusief de aanvraag van de gemeente Westerwolde) 0 
punten. De aanvraag van de gemeente Westerwolde is daarom niet 
geselecteerd. Dit is een gevolg van de systematiek van het selectieproces. 

46. Met het oog op uw oproep om nazorg te bieden aan gemeenten die niet 
zijn geselecteerd, wijs ik u nog graag op de andere mogelijkheden waar 
gebruik van kan worden gemaakt, zoals het programma versnelling 
verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO) en het kennis- en 
leerprogramma van het PAW. In het PVGO staan meerdere regelingen, 
subsidies en actielijnen aangekondigd, die mogelijk relevant voor u zijn. 
Daarnaast kunt u gebruik maken van het Kennis- en leerprogramma, 
waar gemeenten kennis over aardgasvrije wijken delen en ophalen. 

Hoogachtend, 
De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
N,amons deze, 
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J 

drs. C B.F. Kuijpers 
Directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen 

BEROEPSCLAUSULE 
U kunt tegen dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank 
Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de 
dag waarop de beschikking u is toegezonden door de rechtbank zijn ontvangen. U kunt ook 
digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loketrechtsgraak.nlibestuursrecht. 
Daarvoor  moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van 
dit besluit, en de gronden waarop het beroepschrift rust. 
Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier van de 
rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen 
wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt. 
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