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2 Wet- en regelgeving 

2.1 Wet VET 

 Amendement van het lid Jetten c.s. over het afschaffen van de 

gasaansluitplicht, Kamerstukken II 2017/18, 34627, nr. 39. 

Met het aannemen van dit amendement op 30 januari 2018 door de Tweede 

Kamer wordt bereikt dat nieuwbouw gasvrij wordt opgeleverd, zowel woningen 

als kleine bedrijven. Ook krijgen gemeenten te bevoegdheid om gebieden aan 

te wijzen waar de geldende aansluitplicht voor netbeheerders komt te 

vervallen, ook in geval er een gastransportnet aanwezig is. 

 

 Memorie van antwoord,  Kamerstukken I 2017/18, 34627, nr. C 

De minister gaat in op vragen van de Eerste Kamer over o.a. het amendement 

Jetten en de gasaansluitplicht. Het vervallen van de aansluitplicht bij 

nieuwbouw gaat pas gelden voor bouwvergunningen die op het moment van 

inwerkingtreding nog niet zijn aangevraagd. De gemiddelde doorlooptijd van 

een bouwvergunning is 22 maanden. Na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel 

zullen we dan ook een ingroei zien waarin steeds minder nieuwbouwwijken op 

aardgas worden aangesloten. Het precieze tempo is niet te voorspellen, gezien 

de termijn van vergunningverlening en de mogelijkheid van gemeenten om te 

anticiperen op dit wetsvoorstel. De overgangstermijn zorgt echter wel dat 

lopende aanvragen of al verleende aanvragen niet aangepast hoeven te 

worden. Een college van B&W van een gemeente kan beslissen om toch bij 

nieuwbouw de gasaansluitplicht te laten herleven. Er komt een ministeriële 

regeling om duidelijk te maken wanneer er sprake is van zwaarwegende 

redenen. 

 

 Het wetsvoorstel is op 30 januari 2018 aangenomen door de Tweede Kamer en 

op 3 april 2018 door de Eerste Kamer. De wet is gepubliceerd in Stb. 2018, 

109. De wet treedt gefaseerd in werking, de artikelen m.b.t. het afschaffen 

van de gasaansluitplicht (onder meer Artikel II, onderdeel N subonderdeel 4) 

treden per 1 juli 2018 in werking. 

 

2.2 Wijziging Warmtewet 

In juni 2017 heeft de minister van Economische Zaken in een brief aan de Tweede 

Kamer aangekondigd bij nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de 

Warmtewet de gasaansluitplicht in de Gaswet te laten vervallen, bij tweede nota van 

wijziging maakt hij deze wijziging weer ongedaan, aangezien de Tweede Kamer 

inmiddels door het aannemen van het amendement Jetten de gasaansluitplicht bij 

nieuwbouw heeft laten vervallen. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34627-39.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34627-C.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-109.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-109.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-129.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31510-66.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34723-5.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34723-9.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34723-9.html
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Het wetsvoorstel is op 6 maart 2018 aangenomen in de Tweede Kamer. De plenaire 

behandeling in de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden op 26 juni 2018, stemming zal 

plaatsvinden op 3 juli 2018. 

 

2.3 Initiatiefwetsvoorstel Van Tongeren schrappen plicht nieuwe gasaansluitingen 

Wetsvoorstel 34781 van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband 

met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen is 

ingediend op 15 september 2017.  

Op 25 januari 2018 is dit wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer.  

Het wetsvoorstel is op 30 januari 2018 vervolgens verworpen door de Tweede Kamer.  

 

2.4 Besluit wijziging Bouwbesluit 2012 

Minister Ollongren (BZK) stuurde 9 mei 2018 in het kader van de voorhangprocedure 

een brief met het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake 

de aansluiting op het distributienet voor gas aan de Tweede en Eerste Kamer.  De 

voorliggende wijziging van artikel 6.10, tweede lid, zorgt ervoor dat de bestaande 

verplichting in het Bouwbesluit 2012 om een voorziening voor gas aan te sluiten op 

een gasdistributienet wordt beperkt tot die gevallen, waarin ook de netbeheerder een 

taak heeft om in een aansluiting te voorzien voor grootverbruikers of kleinverbruikers. 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit heeft de vaste commissie voor Binnenlandse 

Zaken van de Tweede Kamer op 4 juni 2018 een aantal vragen en opmerkingen 

voorgelegd aan de Minister. 

Op 28 juni 2018 is het definitieve besluit gepubliceerd in het Staatsblad, de 

inwerkingtreding is per 1 juli 2018. 

 

2.5 Ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht 

In de wet VET wordt een eerste stap in de overgang van fossiele naar duurzame 

energie gezet, die ervoor zorgt dat nieuwe gebouwen standaard geen gasaansluiting 

krijgen. Het college van B&W kan besluiten tot aanwijzing van het gebied als een 

gebied waar de aansluitplicht wel geldt. Dit kan alleen bij zwaarwegende redenen van 

algemeen belang, die een uitzondering strikt noodzakelijk maken. Deze ministeriële 

regeling geeft nadere invulling hiervan. 

De consultatie liep van 29 mei t/m 11 juni 2018. 

De definieve ministeriële regelings is op 27 juni in de Staatscourant gepubliceerd, de 

inwerkingtreding is per 1 juli 2018. 

 

2.6 Minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld 

Op 1 juni 2018 heeft minister Wiebes (EZK) een wetsvoorstel tot wijziging van de 

Gaswet en de Mijnbouwwet aan de Tweede Kamer gestuurd. De aardbeving bij Zeerijp 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34781
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20172018-44-10.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20172018-45-15.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32757-146.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32757-147.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-197.html
https://www.internetconsultatie.nl/regeling_gebiedsaanwijzing_gasaansluitplicht
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-36136.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A34957
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van januari 2018 heeft laten zien dat het wenselijk is de gaswinning uit het 

Groningenveld zo snel mogelijk te beëindigen. Verlaging van de gaswinning uit het 

Groningenveld zorgt er voor dat het tempo waarin het gasvoerende gesteente wordt 

samengedrukt afneemt. Hiermee wordt de oorzaak van de bevingen weggenomen. 

Uitgangspunt voor de winning voor komende jaren is om niet meer uit het 

Groningenveld te winnen dan noodzakelijk voor de leveringszekerheid. Het gas uit het 

Groningenveld moet het noodzakelijke sluitstuk zijn van de inzet van laagcalorisch 

gas. Winning uit het Groningenveld wordt daarbij alleen volgend op de mogelijkheden 

om elders gas te betrekken. Dit betekent dat gekeken moet worden of de vraag naar 

laagcalorisch gas opgevangen kan worden door andere middelen, zoals de 

verduurzaming van de gebouwde omgeving, het inzetten van hoogcalorisch gas dat 

door middel van conversie omgezet kan worden naar laagcalorisch gas, of door 

verrijking van laagcalorisch gas met hoogcalorisch, zodat al deze middelen op een 

maximale en verantwoorde manier worden ingezet voordat het Groningen gas wordt 

ingezet. Ook moet de vraag naar laagcalorisch gas worden afgebouwd door 

bijvoorbeeld de ombouw van de grote industrie die nu nog afhankelijk is van 

laagcalorisch gas en het beperken van de uitvoer van laagcalorisch gas naar het 

buitenland. Klik hier voor een overzicht van alle kamerstukken. 

 

3 Brieven en plannen minister 

3.1 Proeftuinen 

Minister Ollongren (BZK) stuurde op 3 april 2018 aan de Tweede Kamer  een afschrift 

van de brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over de regeling voor 

Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije wijken.  

Twee acties: 

a. Het starten met proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken 

b. Het zoveel en zo snel mogelijk opleveren van aardgasvrije nieuwbouwlocaties 

Ad a: Er is 90 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die kunnen starten in 2018, 

Groningen en Rotterdam-Zuid aangemerkt als locaties. Mogelijk tot 1 juli 2018 om een 

aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor een decentralisatie-uitkering 

als bijdrage voor een in 2018 te starten proeftuin. Aanvragen worden beoordeeld  op 

de volgende criteria: start van de uitvoering in 2018, zekerheidstelling ten aanzien van 

het jaar waarin woningen van het aardgas af zullen zijn, bestuurlijke steun in de 

gemeente, betrokkenheid en draagvlak bij burgers en bedrijven en andere 

stakeholders, de financiële onderbouwing van het uitvoeringsplan en de gevraagde 

rijksbijdrage. Daarnaast zal goed gekeken worden naar voldoende regionale spreiding 

en naar variatie in techniek en aanpak, zodat een maximaal leereffect kan worden 

bereikt in de proeftuinen. 

Ad b: Wetsvoorstel 34626 (Voortgang Energietransitie regelt dat de gasaansluitplicht 

bij nieuwbouw wordt geschrapt uit de Gaswet. Oproep van minister om bij al 

ontworpen nieuwbouwlocaties de woningen alsnog aardgasvrij op te leveren. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34957
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2018/04/03/brief-aan-gemeenten-over-aardgasvrije-wijken
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3.2 Innovatiesubsidie 

Er komt 12,8 miljoen extra innovatiesubsidie beschikbaar voor aardgasvrije wijken, 

woningen en gebouwen. Het gaat dan om het ontwikkelen van prototypen van 

innovatieve producten. Subsidie kan men aanvragen vanaf 3 april 2018 via de TKI 

Urban Energy van de Topsector Energie. Doel van deze subsidie is het versnellen van 

een aardgasvrije gebouwde omgeving. 

 

3.3 Onderzoeksrapport aardgasloze nieuwbouw 

Nulmeting woningbouw 2018. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een nulmeting laten uitvoeren die inzicht moet geven in 

de huidige stand van zaken wat betreft aardgasloze nieuwbouw. Probleem was dat 

gemeenten niet altijd registreerden of nieuwbouw aardgasloos is. Van de gemeenten 

die nieuwbouw van woningen zonder aardgasaansluiting wel registreren is in 2017 

37% aardgasloos opgeleverd. 

 

3.4 Verduurzaming gebouwde omgeving en glastuinbouw 

Brief van minister Wiebes (EZK) aan de Tweede Kamer van 6 juni 2018 waarin hij 

allerlei onderwerpen m.b.t. de Gaswinning in Groningen bespreekt, waaronder de 

verduurzaming gebouwde omgeving en glastuinbouw. “Aan de sectortafel gebouwde 

omgeving van het Klimaatakkoord worden momenteel diverse voorstellen besproken 

om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Er wordt onder meer gekeken naar 

nieuwe normen, nieuwe wijzen van financiering en afspraken over een gezamenlijke 

aanpak. Belangrijk onderdeel van de aanpak vormt het aardgasvrij maken van wijken. 

Concreet geldt nu al voor nieuwbouw dat de aansluitplicht op het gasnet per 1 juli 

2018 komt te vervallen. Ik heb uw Kamer in mijn brief van 29 mei hierover 

geïnformeerd. Daarnaast kunnen gemeenten reeds voor 1 juli 2018 aanvragen 

indienen bij het Ministerie van BZK om de eerste bestaande wijken aardgasvrij te 

maken. Na 1 oktober 2018 wordt bekend welke gemeenten een financiële bijdrage 

zullen krijgen (als onderdeel van klimaatenveloppe 2018). Met de regionale 

netbeheerders ben ik in gesprek over de tarieven en een gelijke 

uitvoeringssystematiek voor de verwijdering van de gasaansluiting. Ik verwijs u naar 

mijn antwoorden op de vragen van GroenLinks hierover, zoals gelijktijdig met deze 

brief verzonden. 

 

In het Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving is met 

energieleveranciers, netbeheerders en brancheorganisaties afgesproken om 

consumenten en zakelijke kleinverbruikers een gericht aanbod te doen voor 

inzichtdiensten- en producten (zoals apps en in home displays) om zo het gebruik 

hiervan aanzienlijk te laten stijgen. Bovendien is, zoals in de brief van 29 maart jl. 

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/128-miljoen-innovatiesubsidie-voor-aardgasvrije-wijken
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/innovatietender-aardgasloze-wijken
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/innovatietender-aardgasloze-wijken
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-840687.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33529-474.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34627-46.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2375.html
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aangegeven, de website energiebesparendoejenu.nl sinds dit jaar uitgebreid met 

mogelijkheden om op een duurzame manier te verwarmen met bijvoorbeeld 

zonneboilers of warmtepompen. In 2018 zijn hiervoor inmiddels tegen de 10.000 

aanvragen ingediend voor een investeringssubsidie duurzame energie (ISDE; stand 1 

mei 2018), door zowel particulieren als zakelijke gebruikers. 

Zoals aangegeven in mijn brief van 29 maart jl. werken de Minister van LNV en de 

glastuinbouw aan de energietransitie glastuinbouw met als ambitie een 

klimaatneutrale en rendabele glastuinbouw. In het kader van het Klimaatakkoord 

worden afspraken voorbereid voor de periode t/m 2030. In dat kader wordt ook 

gesproken over de marktcondities voor duurzame warmte-opties en voor nieuwe 

warmtetransport- en distributienetten.” 

 

3.5 Antwoorden op Kamervragen 

 Vragen van de leden Van Eijs en Van Veldhoven (beiden D66) aan de Minister 

van Economische Zaken over het bericht dat in nieuwbouw nog steeds vaak 

aardgas wordt aangesloten (29 juni 2017) 

 Vragen van de leden Van der Lee en Van Tongeren (beiden GroenLinks) aan de 

Minister van Economische Zaken over het bericht «Maak haast met gasloos» 

(29 juni 2017) 

 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Ministers van Economische Zaken 

en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat 

nieuwbouwwoningen nog steeds op gas worden aangesloten (29 juni 2017) 

 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en 

Klimaat over het bericht dat lage- en middeninkomens in de financiële 

problemen komen bij gasloos wonen (15 februari 2018) 

 Vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) over het bericht 

«Gasloos vergt nieuwe regelgeving» (16 maart 2018) 

 Vragen van het lid Van Tongeren over het bericht 'Woonarken aan Weesper 

dijk moeten áán het aardgas: ‘Gas is toch op z’n retour?' (7 mei 2018) 

 Vragen van de leden Van Tongeren en Van der Lee (beiden GroenLinks) over 

het bericht «Ruim 600 euro «afsluitboete» voor huiseigenaar die gasloos gaat 

wonen, dat mag dus niet» (ingezonden 18 mei 2018) 

 Vragen van het Kamerlid Kops (PVV) over huiseigenaren die door de 

energietransitie op kosten worden gejaagd (31 mei 2018) 

 

 

4 Tweede Kamer 

Verslag van een wetgevingsoverleg (29 december 2017) 

Kamerstukken II 2017/18, 34775-XVIII nr. 39 

[…] 

Minister Ollongren: 

https://www.energiebesparendoejenu.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2237.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2238.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2239.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1181.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1458.html
http://www.legalintelligence.com/documents/28194614?
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2375.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2282.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVIII-39.html
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[…] 

We hebben natuurlijk grote ambities, zowel hier als in de gemeenten, om een transitie 

te maken naar bijvoorbeeld aardgasloze woningen, en we willen CO2 terugdringen. Dus 

er liggen heel grote opgaven. Ik noemde net al het interbestuurlijk programma en het 

klimaat- en energieakkoord. Dat moet ons hierbij behulpzaam zijn. 

Dan een aantal concrete vragen. Wat kunt u doen in de gebouwde omgeving? 

Maatregelen in de gebouwde omgeving zijn, als het gaat over verduurzaming, relatief 

duur. Daar is dus innovatie nodig. We moeten echt gaan experimenteren en op zoek 

gaan, zodat we weten wat werkt, en dat opschalen. Dat zou mijn aanpak zijn. 

Duurzame woningen moeten uiteindelijk betaalbaar worden en dat kun je doen door 

schaal te creëren. Heel concreet: er zit al het een en ander in het energieakkoord. 

Daar moeten we vooral mee doorgaan. We moeten verdergaan met een aantal 

afspraken die in het verleden zijn gemaakt: de aardgasvrije wijken waar ik het net al 

over had, nieuwbouw die zo veel en zo spoedig mogelijk aardgasvrij gemaakt moet 

worden, doorgaan met de bouwagenda en doorgaan met de afspraken die in de 

Topsector Energie zijn gemaakt en met de verschillende sectoren in het vastgoed: 

corporaties, maar ook scholen, zorg et cetera. Allemaal energiebesparende 

maatregelen. Daarover afspraken maken en die vastleggen in de twee akkoorden: het 

interbestuurlijk akkoord en het klimaat- en energieakkoord van collega Wiebes. Ik heb 

daar al met hem over gesproken en we zullen daar echt samen in optrekken. 

[…] 

Over de gasloze wijken heb ik al wat gezegd. Er zijn een aantal proeftuinen; we 

hebben hier al voorbeelden van gezien in gemeenten. De gemeenten staan in de rij om 

hiermee aan de slag te gaan. 

 

 

5 Provincies en gemeenten 

5.1 Provincies 

Zuid-Holland 

 Convenant aardgasvrije nieuwbouw Provincie Zuid-Holland met o.a. Stedin en 

31 Zuid-Hollandse gemeenten, 13 maart 2018 

 Woningeigenaar bepaalt bij aardgasvrije woning, 4 april 2018. In opdracht van 

de provincie onderzocht CE Delft wat de kosten zijn en welke prikkels helpen 

om de warmtetransitie te laten slagen. 

 Provincie Zuid-Holland aardgasvrij in 2035, motie van Groen Links 

aangenomen op 25 april 2018 

 

Utrecht 

 Raadsbrief en Convenant tussen Stedin, de provincie Utrecht en 19 

gemeenten, 16 maart 2018 

 

https://www.zuid-holland.nl/@20230/convenant/
https://www.stedin.net/over-stedin/pers-en-media/persberichten/zuidhollandse-gemeenten-ondertekenen-convenant-aardgasvrije-nieuwbouw
https://www.zuid-holland.nl/@20563/aardgasvrije-woning/
https://zuidholland.groenlinks.nl/nieuws/provincie-zuid-holland-aardgasvrij-2035
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=fcf95a06-e9be-4996-a629-9f054ca461f9
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=822e7b8b-1e6b-4797-852f-f552be12c396
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Noord-Holland 

 Geen gasaansluiting meer in nieuwbouwwoningen MRA (Metropoolregio 

Amsterdam), 1 februari 2018. Alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit 

tot de bouw na 1 februari 2018 wordt genomen, worden opgeleverd zonder 

aardgasaansluiting. Intentieovereenkomst. 

 

5.2 Gemeenten 

Gemeente Amsterdam: 

 Naar een stad zonder aardgas. Strategie voor de verduurzaming van de 

warmtevoorziening in de gebouwde omgeving (november 2016) 

 Subsidie Amsterdam aardgasvrij (website) 

 Subsidieregeling Amsterdam aardgasloos 

 

Gemeente Rotterdam 

 Rotterdam aardgasvrij  

 Woonstad Rotterdam en Nuon sluiten 600 woningen in Rotterdam-Zuid aan op 

het warmtenet (november 2017) 

 

Gemeente Den Haag 

 De gemeente Den Haag wil dat alle gebouwen (woningen, bedrijfspanden en 

openbare voorzieningen) in de stad in 2040 aardgasvrij zijn. 

 

 

6 Websites 

6.1 Blogs Pels Rijcken 

 Van het gas af! Inzet op bodemenergie, Blog Pels Rijcken, 12 maart 2018 

 Transitie naar gasloze woningen in stroomversnelling, Blog Pels Rijcken, 10 

april 2018 

 Hoe het gebruik van bodemenergie en geothermie te stimuleren? Blog Pels 

Rijcken, 4 mei 2018 

 Alle kosten van de gasafsluiting voor rekening van de klant? Niet als het aan 

de Geschillencommissie Energie ligt, Blog Pels Rijcken, 31 mei 2018 

 Ministeriële regeling concretiseert de uitfasering van gas in de gebouwde 

omgeving, Blog Pels Rijcken, 31 mei 2018 

 

6.2 (Overheids)organisaties 

Expertcentrum Warmtetransitie (in oprichting) 

 

Green Deal met o.a. 

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2018/Februari_2018/Geen_gasaansluiting_meer_in_nieuwbouwwoningen_MRA
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/document/edb336f5-658f-47f1-892c-6a49da77bab8
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/810369/bijlage_3_2016-11-15_def_strategie_naar_een_stad_zonder_aardgas.pdf
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B776A647D-F3F3-44BC-9D4E-D371CE0974B8%7D
https://kanadocumenten.amsterdam.nl/SRVS/Data/Amsterdam/KnowledgeBases/Kennisbank/document/Extern/Subsidiebureau/Subsidieregeling-Amsterdam-aardgasvrij.pdf
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/aardgasvrij/
https://www.nuon.com/nieuws/nieuws/2017/woonstad-rotterdam-en-nuon-sluiten-600-woningen-in-rotterdam-zuid-aan-op-het-warmtenet/
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/duurzaamheid/den-haag-aardgasvrij.htm
https://blogomgevingsrecht.nl/wet-en-regelgeving/blogreeks-inzicht-omgevingsrecht-gas-af-inzet-op-bodemenergie/
https://blogomgevingsrecht.nl/wet-en-regelgeving/transitie-naar-gasloze-woningen-stroomversnelling/
https://blogomgevingsrecht.nl/wet-en-regelgeving/hoe-het-gebruik-van-bodemenergie-en-geothermie-te-stimuleren/
https://blogomgevingsrecht.nl/wet-en-regelgeving/hoe-het-gebruik-van-bodemenergie-en-geothermie-te-stimuleren/
https://blogomgevingsrecht.nl/nieuws/alle-kosten-van-de-gasafsluiting-voor-rekening-van-de-klant-niet-als-het-aan-de-geschillencommissie-energie-ligt/
https://blogomgevingsrecht.nl/wet-en-regelgeving/ministeriele-regeling-concretiseert-de-uitfasering-van-gas-in-de-gebouwde-omgeving/
https://www.ensoc.nl/nieuwsarchief/branchenieuws/expertcentrum-voor-warmtetransitie-in-aantocht/
http://www.greendeals.nl/gd212-aardgasvrije-wijken/
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 GD212 – dealtekst – Aardgasvrije Wijken  

 GD212 – bijlage – Aardgasvrije Wijken  

 GD212 – overzicht partners – Aardgasvrije Wijken  

 GD212 – samenvatting – Aardgasvrije wijken 

31 gemeenten, het Rijk, VNG, IPO, Netbeheer Nederland en enkele netbeheerders 

ondertekenden de Green Deal Aardgasvrije Wijken. Alle partijen die de Green Deal 

ondertekenen gaan zich inzetten voor de ontwikkeling van aardgasvrije wijken. Ook 

hun partnerorganisaties doen dat. Het doel is om de ontwikkeling te versnellen door: 

 kennis opdoen, delen en verder ontwikkelen. 

 onduidelijkheden in wetgeving, financiering, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden wegnemen. 

 burgers eigenaar maken en betrekken bij deze veranderingen. 

 

Stichting HIER Klimaatbureau, met plannen voor aardgasvrij. Site voor consumenten. 

 

Themawebsite Duurzame energie van Omgevingsweb. 

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft o.m. een dossier Aardgasvrij  

veelgestelde vragen over aardgasvrije wijken, veelgestelde vragen Innovaties 

aardgasvrij en een factsheet gasaansluitplicht nieuwbouw n.a.v het Amendement 

Jetten. 

 

6.3 Netbeheerders 

Stedin Netbeheer met o.a.: 

 Convenant Aardgasvrij Nieuwbouw 

 Inkeerregeling voor aardgas bij nieuwbouwprojecten. Stedin biedt 

ontwikkelaars de mogelijkheid om al aangegane contracten waar aardgas is 

voorzien, maar een duurzaam alternatief ook een mogelijkheid is, open te 

breken als ze die bouwprojecten alsnog aardgasvrij willen maken. 

 

 

7 Literatuur 

 S. Akerboom en A.M.J.R. van der Linden, ‘Van gas los! Maar dan? Juridische 

aspecten van de verduurzaming van de warmtevoorziening’, TBR 2018/53  

In dit artikel gaan auteurs in op enkele juridische vragen die oprijzen uit de 

wens om aardgas als brandstof voor de warmtevoorziening van gebouwen uit 

te faseren, waarbij de nadruk ligt op verduurzaming van de warmtevoorziening 

van bestaande gebouwen. Bijzondere aandacht wordt daarbij gegeven aan de 

mogelijkheden die het ruimtelijk bestuursrecht, en tevens ook de 

Omgevingswet bieden. 

 

http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2017/03/GD212-dealtekst-Aardgasvrije-Wijken.pdf
http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2017/03/GD212-bijlage-Aardgasvrije-Wijken.pdf
http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2017/03/GD212-overzicht-partners-Aardgasvrije-Wijken.pdf
http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2017/03/C212-GD-Aardgasvrije-wijken.pdf
https://www.hierverwarmt.nl/
https://www.omgevingsweb.nl/themadossier/energiebesparing
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/faq-aardgasvrije-wijken
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/faq-aardgasvrije-wijken
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/innovatietender-aardgasloze-wijken/veelgstelde-vragen-innovaties-aardgasvrij
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/05/Factsheet%20Gasaansluitplicht%20Amendement%20Jetten_BZKenEZK.pdf
https://www.stedin.net/over-stedin/~/media/files/stedin/duurzaamheid-en-innovatie/convenant-aardgasvrije-nieuwbouw-zuid.pdf?la=nl-nl
https://www.stedin.net/over-stedin/pers-en-media/persberichten/stedin-komt-met-inkeerregeling-voor-aardgas-bij-nieuwbouwprojecten
https://www.ibrtracker.nl/docs/articles/2018/april/tbr-2018-53
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