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BIJLAGE IOK Proeftuin Brandenburg-West 

Geachte dames en heren, 

 

Essentie / samenvatting: 

Ter ondersteuning van de gemeente De Bilt bij het realiseren van een warmtenet in de proeftuin Brandenburg-West 

hebben wij besloten een intentieovereenkomst aan te gaan. Daarmee maken we afspraken over samenwerking in 

de voorbereidingsfase met gemeente, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), woningcorporatie 

SSW en energiecoöperatie BENG. We  committeren ons daardoor aan deelname in de stuur- en projectgroep. Na 

afloop van deze fase wordt  opnieuw bezien of en zo ja, op welke wijze we in het project willen participeren. 

 

Inleiding: 

Gemeente De Bilt is één van de drie gemeenten binnen de provincie Utrecht die deelneemt aan het landelijke 

Programma Aardgasvrije Wijken en als proeftuin een subsidie van de rijksoverheid heeft gekregen. Ze is de enige 

gemeente in de provincie die de aanleg van een zeer laag temperatuur warmtenet voorbereidt en ze vervult 

daarmee een pioniersrol. Vanwege deze bijzondere positie vinden we het waardevol om als één van de partijen 

betrokken te zijn in de voorbereidingsfase van dit project.    

 

De intentieovereenkomst is opgesteld door AKD in samenwerking met alle partijen. In de intentieovereenkomst 

(IOK) staan als taken voor de provincie opgenomen dat zij subsidie beschikbaar stelt en dat zij kennis inbrengt. Met 

het eerste punt wordt bedoeld dat wij via de Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie (USET) 

subsidiemogelijkheden bieden voor bijvoorbeeld de participatie-aanpak. In de IOK wordt geen besluit genomen 

over het toekennen van subsidies. Het inbrengen en delen van kennis is een taak die de provincie binnen de 

energietransitie voor alle gemeenten vervult.  

 

Daarnaast wordt mogelijke deelname in de entiteit genoemd. Met de entiteit wordt gedoeld op de eigenaar van het 

warmtenet, tevens het nog op te richten warmtebedrijf. De gewenste eigendomsstructuur van dit warmtebedrijf is 

één van de zaken die de partners tijdens de voorbereidingsfase gaan onderzoeken. Deelname aan deze 

voorbereidingsfase staat los van een mogelijk besluit om wel of geen medeaandeelhouder te worden van het nog 

op te richten warmtebedrijf.     

 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/de-bilt-en-leusden-worden-proeftuin-aardgasvrije-wijken#:~:text=Provincie%20Utrecht%20feliciteert%20de%20gemeenten,de%20Rijksregeling%20Proeftuinen%20Aardgasvrije%20Wijken.
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR660239
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Met het aangaan van de overeenkomst committeert de provincie zich om in de voorfase deel te nemen aan de 

stuur- en projectgroep. Vanuit de proeftuin-subsidie heeft gemeente De Bilt een budget beschikbaar gesteld voor 

het verstrekken van opdrachten die de projectgroep voorbereidt. De provincie hoeft hiervoor geen eigen middelen 

in te brengen. Behalve het onderzoeken van de eigendomsstructuur van het warmtebedrijf, vindt in deze 

voorbereidingsfase de financiële en technische uitwerking van het warmtesysteem plaats en gaat de participatie-

aanpak van start.    

 

Er zal in maart een feestelijk moment komen voor de ondertekening van de overeenkomst, nadat alle beoogde 

partners daarvoor de besluitvorming hebben afgerond. 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

De voorbereidingsfase is naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 afgerond. Zodra wij een besluit nemen 

over deelname aan een volgende fase in dit project, zullen wij u hierover informeren. Voor een eventuele deelname 

in een warmtebedrijf, is een besluit van Provinciale Staten nodig.   

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


