
Adhesie verklaring 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Enexis Groep heeft met instemming kennis genomen van het initiatief van de gemeente Assen om 

een aanvraag te doen voor de Regeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor het realiseren van de stedelijke energietransitie 

achten wij dit een belangrijke stap. Ook voor ons is deze aanvraag van belang om concreet aan de 

slag te kunnen met het aardgasvrij maken van Nederland. 

Met de keus van de wijk doet de gemeente volgens ons een aantrekkelijk aanbod aan het ministerie. 

Assen heeft zich de afgelopen jaren ingespannen voor de ontwikkeling van een opschaalbaar 

financieringsmodel wat de basis is voor opschaling van verduurzaming bij particuliere 

woningeigenaren. Daarnaast steunen wij de inzet van Assen op de combinatie van aardgasvrij met de 

fysieke en sociale opgaven die in deze wijk samenkomen.  

Dat maakt het mogelijk deze te verbinden met de duurzaamheidsopgave. In combinatie met de 

specifieke samenstelling van de bevolking en het gevarieerde woningbestand treedt hierdoor voor 

lokale en landelijke organisaties een maximaal leereffect op.  

Samen met de gemeente Assen en Actium willen wij onderzoeken wat welke scenario’s voor 

verduurzaming haalbaar zijn. Door ook in beeld te brengen wat de effecten zijn voor het lokale 

netwerk worden de totale maatschappelijke kosten beoordeeld. Ook brengt Enexis Groep graag haar 

inzet en ervaring met bewonerscommunicatie in. Zo zijn wij al in meerdere buurten in Assen actief 

met ons initiatief Buurkracht waarmee bewoners zelf in actie kunnen komen en kunnen participeren 

in het project van gemeente Assen. 

Wij verwachten dat door de voorgestelde aanpak van de gemeente de wijk een kwaliteitsimpuls 

krijgt die nodig is en waar de inwoners de komende jaren van zullen profiteren. Daarom zijn wij 

bereid om vanuit onze organisatie bij te dragen aan het aardgasvrij maken van deze wijk. 

 

Met vriendelijke groet, 
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