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Geachte heer Dercksen,

Toelichtinq:
Naar aanleiding van de door u gestelde schriftelijke vragen ontvangt u hierbij de beantwoording

ln Woerden zijn 3g sociale huunruoningen van het gas af gehaald. Kosten. € 61 .000'00. per woning.

Dat is bijna 40o/o van de stichtingskosten van een nieuwe sociale woning. Bent u het met de PW eens

dat dit volstrekt idioot is en verspilling van belastinggeld? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ñãã, wij delen uw mening niet dat een dergelijke investering een verspilling van belastinggeld is. De

investering wordt grotendeels gedragen door de woningbouwcorporatie en voor de energietransitie is

het belangrijk dat woningen in de provincie aardgasloos worden'

2. Kunt u concreet aangeven welke invloed deze € 2'500.000,00 heeft op het klimaat?

Antwoord:
N""Gt is niet mogelijk om dit heel concreet aan te geven. Globaal kunnen we stellen dat een

aardgasloze woning zorgt voor een reductie van de CO2 uitstoot en daarmee een positief effect heeft

op de klimaatdoelstelling zoals vastgesteld in "Een klimaat voor Energietransitie; Energieagenda

Provincie Utrecht 2016-2019' .
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3. Bent u bereid een sprankje realiteit in uw beleid te introducere¡? Zo nee, hoeveel miljard en hoeveel

welvaart moet er dan verspild zijn voordat u dat wel gaat doen?

Anlwoord:
De realiteit is dat wij het beleid zoals vastgesteld door de Staten uitvoeren. De energietransitie is enkel

realistisch indien huishoudens van het aardgas af gaan. Dit wordt door de Staten bevestigd met het

aannemen van de motie M060 "Ondersteuning gemeenten bij transitie naar gasloze wijken" Aan deze

motie geven wij uitvoering.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,
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