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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z19233
Vragen van de leden Kops en Wilders (beiden PVV) aan de Ministers van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en
Klimaat over het bericht «Proefproject «van gas af» stilgelegd» (ingezonden
19 oktober 2020).
Vraag 1
Kent u het bericht «Proefproject «van gas af» stilgelegd»?1
Vraag 2
Wat vindt u ervan dat in de wijk Overwhere-Zuid in Purmerend – een van de
wijken die door u hoogstpersoonlijk in het kader van het «Programma
Aardgasvrije Wijken» is geselecteerd – een groot proefproject om woonwijken
van het gas af te koppelen voor onbepaalde tijd is stilgelegd vanwege «een
waslijst aan issues»?
Vraag 3
Deelt u de conclusie dat uit de klauwen lopende kosten, gedoe rond de
aanleg van een warmtenet, ontevredenheid onder de bewoners en andere
ellende niet bepaald getuigen van «haalbaar en betaalbaar», zoals u altijd
benadrukt?
Vraag 4
Wat is er gebeurd met de € 6,9 miljoen subsidie die u voor dit project aan de
gemeente Purmerend hebt verstrekt? Hoeveel woningen zijn hiermee
succesvol – tot volledige tevredenheid van de bewoners – aangepakt?
Vraag 5
Waarom vindt u «de problematiek in Purmerend» nu opeens «een zaak voor
de gemeenteraad»? Waarom kondigt u eerst met veel bombarie en borstklopperij een grote zak met geld aan, maar trekt u uw handen ervan af zodra het
fout gaat? Waarom trekt u niet het boetekleed aan, aangezien het «Programma Aardgasvrije Wijken» en de ellende als gevolg hiervan uit úw koker
komen?
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NRC, 15-10-2020, «Proefproject van-gas-af stilgelegd»; https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/15/
proefproject-van-gas-af-stilgelegd-a4016237
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Vraag 6
Hoe kunt u, gezien de ellende in Purmerend en andere wijken, nu met droge
ogen besluiten om opnieuw € 100 miljoen subsidie beschikbaar te stellen?
Deelt u de conclusie dat dit bij voorbaat weggegooid geld is? Beseft u wel dat
dit belastinggeld is?
Vraag 7
Staat u nog steeds achter het doel van het «Programma Aardgasvrije
Wijken», namelijk «kennis en ervaring opdoen»? Deelt u de mening dat er,
gezien de tot dusverre opgedane kennis en ervaring, maar één conclusie
mogelijk is, namelijk: stoppen met deze waanzin?
Vraag 8
Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het aanstaande VAO Klimaatakkoord
gebouwde omgeving?
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