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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Het betreft een (periodieke) toelichting op de voortgang van de wijkaanpak Crabbehof.

Wat is de te delen informatie?
Met de in 2019 vastgestelde startnotitie Duurzame Stad 2019-2022 wordt deze collegeperiode 
vanuit de opgave Duurzame Stad, samen met onze partners uit het Energieakkoord, gewerkt aan 
vijf prestatielijnen (energiebesparing, warmte verzekerd, zonnige vooruitzichten, stad in beweging 
en eigen huis op orde) die inhoud en focus geven aan de lokale uitvoering. 

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de wijkaanpak Crabbehof aardgasvrij-klaar die 

onder de 1e prestatielijn, Energiebesparing valt. Ondanks dat we in 2018 geen proeftuin-status 
hebben gekregen zijn we in de periode daarna wel druk bezig geweest om een goede basis te 
creëren voor de eerste echte wijkaanpak richting aardgasvrij in 2030. Wat hebben we tot nu toe 
gedaan en wat gaat er de in de periode tot en met 2022  gebeuren in Crabbehof, daar over 
informeren wij u graag middels deze raadsinformatiebrief.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De komende periode wordt de wijkaanpak verder doorgezet zoals in de raadinformatiebrief 
aangegeven. Een volgende update zal volgen zodra de nieuwe versie van de transitievisie warmte 
(medio 2021) gereed is.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Budget Opgave Duurzame Stad.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Startnotitie Opgave Duurzame Stad
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