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1 Ontwikkelingen 

Titel Stand van zaken 

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit Milieubeheer in 

verband met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen 

03.10.2018 Brief minister met ontwerpbesluit.  

Met dit ontwerpbesluit wordt de energiebesparingsverplichting 

onder de Wet milieubeheer te verbeterd en aangevuld. De drijver van 

de inrichting (bedrijf of instelling) wordt verplicht om door middel van 

een rapportage het bevoegd gezag te informeren over welke 

energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Hiermee kan het 

bevoegd gezag haar toezichts- en handhavingsinzet prioriteren 

01.07.2019 Verwachte inwerkingtreding 

Wijziging Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007 21.08.2018 t/m 18.09.2018 Internetconsultatie regeling (Reacties) 

Het Ministerie van IenW bereidt een wijziging voor van de Regeling 

beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl). Door de wijziging wordt bij 

veehouderijen in bepaalde gevallen een meer gedetailleerde 

cumulatieve berekening van de concentratie van fijnstof (PM10) 

verplicht 

01.01.2019 Verwachte inwerkingtreding 

Minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking 10.07.2018 / 21.08.2018 Internetconsultatie wetsvoorstel (Reacties) 

In het regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” is 

afgesproken om per 2020 een minimum CO2-prijs voor 

elektriciteitsopwekking in te voeren bij bedrijven die vallen onder 

Europese systeem voor emissiehandel (ETS). De prijs bestaat uit een 

combinatie van de CO2-prijs die volgt uit het ETS en een nationale 

heffing. De prijs loopt op tot 43 euro in 2030 

Het kabinet zal in het najaar van 2018 met een appreciatie komen 

van het (omstreden) wetsvoorstel minimum CO2-prijs 

SDE+ regeling voor hernieuwbare energie 10.07.2018 De stimuleringsregeling voor hernieuwbare 

energieproductie (SDE+ regeling) wordt opnieuw opengesteld. In het 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2018/10/03/bijbesluit-tot-wijziging-van-het-activitetenbesluit-milieubeheer
https://www.internetconsultatie.nl/regeling_beoordeling_luchtkwaliteit_2007
https://www.internetconsultatie.nl/regeling_beoordeling_luchtkwaliteit_2007/reacties
https://www.internetconsultatie.nl/minimumco2prijs
https://www.internetconsultatie.nl/minimumco2prijs/reacties
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/10/sde-regeling-voor-hernieuwbare-energie-opnieuw-opengesteld
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/10/sde-regeling-voor-hernieuwbare-energie-opnieuw-opengesteld
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najaar van 2018 komt 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe 

projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals 

wind, zon, biomassa, geothermie en water. De SDE+ stimuleert 

kostenefficiënte energieopwekking en draagt in belangrijke mate bij 

aan het realiseren van de doelen van het Energieakkoord uit 2013 en 

het regeerakkoord. De voortzetting van de SDE+ regeling bekrachtigt 

een meerjarig, consistent beleid voor de energietransitie 

Akkoord nieuwbouw aardgasvrij 26.06.2018 Akkoord ondertekend door bouwers, netbeheerders, 

energiebedrijven, warmtebedrijven, ontwikkelaars, woningcorporaties 

en makelaars. De ondertekenaars van het akkoord streven ernaar dat 

minstens 75% van alle nieuwbouw (woningen en gebouwen) die 

opgeleverd wordt tussen 1 juli 2018 en eind 2021 aardgasvrij is. Ze 

doen hun best om een nog hoger percentage te realiseren 

Proeftuinen aardgasvrije wijken 29.03.2018 Brief van de minister (BZK) over het Programma 

Aardgasvrije Wijken, waarin gemeenten worden uitgenodigd plannen 

in te dienen om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te 

verduurzamen 

01.10.2018 Bekendmaking welke 27 gemeenten een rijksbijdrage 

ontvangen voor het aardgasvrij maken van een wijk 

Verduurzaming gebouwde omgeving en glastuinbouw 06.06.2018 Brief van de minister (EZK) 

Green Deal Green deal (website) 

 GD212 – dealtekst – Aardgasvrije Wijken  

 GD212 – bijlage – Aardgasvrije Wijken  

 GD212 – overzicht partners – Aardgasvrije Wijken  

GD212 – samenvatting – Aardgasvrije wijken 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland De RVO heeft o.m.  

 een dossier Aardgasvrij 

 veelgestelde vragen over aardgasvrije wijken 

 veelgestelde vragen Innovaties aardgasvrij  

https://www.omgevingsweb.nl/cms/files/2018-07/gasloos.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32847-345.html
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/01/120-miljoen-euro-voor-%E2%80%98proeftuinen%E2%80%99-aardgasvrije-wijken-in-27-gemeenten
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33529-474.html
http://www.greendeals.nl/gd212-aardgasvrije-wijken/
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.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
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een factsheet gasaansluitplicht nieuwbouw n.a.v het Amendement 

Jetten 

 

 

2 Aanhangige wetsvoorstellen 

Nummer Titel  Stand van zaken 

35004 2.1 Vaststelling tarieven 2019 voor opslag duurzame 

energie 

In dit wetsvoorstel worden de tarieven voor de opslag voor duurzame 

energie voor het jaar 2019 voorgesteld. De tarieven dienen ter 

dekking van kasuitgaven voor de SDE+ subsidie.  

27.08.2018 Wetsvoorstel aangeboden aan Tweede Kamer 

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2019. Indien het Staatsblad 

waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 

2018, treedt zij in werking op een bij koninklijk besluit nader te 

bepalen tijdstip 

34957 2.2 Minimaliseren gaswinning Groningenveld 01.06.2018 Wetsvoorstel aangeboden aan Tweede Kamer 

05.07.2018 Aangenomen door Tweede Kamer (Stemmingsoverzicht) 

05.07.2018 Gewijzigd voorstel van wet (nr. A) 

06.07.2018 Brief minister over spoedige behandeling (nr. B) 

11.09.2018 Planning van Eerste Kamer 

34723 2.3 Wijziging Warmtewet 22.05.2017 Wetsvoorstel aangeboden aan Tweede Kamer 

06.03.2018 Aangenomen door Tweede Kamer (Stemmingsoverzicht) 

06.03.2018 Gewijzigd voorstel van wet (nr. A) 

03.07.2018 Aangenomen door Eerste Kamer 

11.07.2018 Brief minister met ontwerpbesluit (nr. 31) 

14.09.2018 Gepubliceerd in Staatsblad (Stb. 2018, 311) 

Inwerkingtreding bij KB 

34534 2.4 Klimaatwet 12.09.2016 Initiatiefwetsvoorstel ingediend 

27.06.2018 Nota van wijziging (nr. 10) 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/05/Factsheet%20Gasaansluitplicht%20Amendement%20Jetten_BZKenEZK.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35004
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35004-2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34957
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-2.html
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20180705/stemmingsoverzicht_tweede_kamer_6/document3/f=/vkrpli8nf9xh.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-A.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-B.html
https://www.eerstekamer.nl/korteaantekening/20180911_15?dossier=vkoyfmamz0za
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34723
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34723-2.html
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20180306/stemmingsoverzicht_tweede_kamer/document3/f=/vkmgaxu8ilrc.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34723-A.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34723-31.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-311.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34534
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-10.html
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Nummer Titel  Stand van zaken 

05.07.2018 De vc voor EZK in de Tweede Kamer besluit te wachten op 

het advies van de Raad van State m.b.t. de nota van wijziging 

04.10.2018 Advies van de Raad van State over nota van wijziging bij 

initiatiefwetsvoorstel Klimaatwet 

 

3 (Recent) in werking getreden wetgeving 

Nummer Titel  Stand van zaken 

34627 3.1 Wet VET 08.12.2016 Wetsvoorstel ingediend 

25.01.2018 Amendement van het lid Jetten c.s. over het afschaffen 

van de gasaansluitplicht (nr. 39) Aangenomen op 30.01.2018 

30.01.2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer 

19.03.2018 Memorie van antwoord (nr. C), o.m. antwoorden op het 

amendement Jetten en de gasaansluitplicht 

03.04.2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer 

26.04.2018 Gepubliceerd in Staatsblad (Stb. 2018, 109) 

01.07.2018 (Gefaseerde) Inwerkingtreding (Stb. 2018, 129) 

 

 

4 (Recent) in werking getreden lagere regelgeving 

Titel Stand van zaken 

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=529
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34627
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34627-2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34627-39.html
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-2018-129.html
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Titel Stand van zaken 

4.1 Besluit wijziging Bouwbesluit 2012 09.05.2018 Brief minister met ontwerpbesluit 

28.06.2018 Gepubliceerd in Staatsblad 

01.07.2018 Inwerkingtreding  

4.2 Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht 29.05.2018 t/m 11.06.2018 Consultatie 

27.06.2018 Gepubliceerd in Staatscourant 

01.07.2018 Inwerkingtreding 

4.3 Besluit investeringsplan en kwaliteitsborging elektriciteit en gas 12.04.2018 t/m 10.05.2018 Consultatie (reacties) 

17.09.2018 Advies van de Raad van State 

 

 

5 Toezichthouder 

Datum Omschrijving 

04.07.2018 5.1 Gasregister 

De ACM houdt informatie van gemeenten over gasaansluitingen bij: 

 Persbericht van 4 juli 2018 

 Gasregister   

 Invulmodule voor gasregister 

 Handleiding bij aanmelding gebieden voor gasregister 

 

 

6 Beantwoording van gestelde Kamervragen 

Datum Beantwoording 

20.09.2018 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over de toegenomen populariteit van gasgestookte ketels, met name in 

nieuwbouw 

17.09.2018 Vragen van het lid Baudet (FvD) over uitspraken van de Duitse minister van Economie en Energie over de Energiewende 

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.internetconsultatie.nl/besluitinvesteringsplankbs
https://www.internetconsultatie.nl/besluitinvesteringsplankbs/reacties
https://www.acm.nl/nl/publicaties/de-acm-houdt-informatie-van-gemeenten-over-gasaansluitingen-bij
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/netbeheerders/gasaansluitplicht/gasregister
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2018-07/invulmodule_register_gasloze_gebieden.xlsx
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/handleiding-melding-van-gebieden-voor-het-register-gasaansluitplicht.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-47.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-8.html
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Datum Beantwoording 

(en de kosten van duurzame energie in Nederland) 

04.09.2018 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over het oordeel van hoogleraar ondernemingsrecht Bartman, dat het 

akkoord dat de Minister met Shell en Exxon sloot «buitengewoon mager» is 

04.09.2018 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) over de deal met Shell en Exxon 

13.07.2018 Vragen van de leden Agnes Mulder, Geurts en Ronnes (allen CDA) over de aansluiting en planning van duurzame 

energie projecten met betrekking tot elektriciteitsnetwerken en beschermen natuur, landschap en vruchtbare 

landbouwgrond 

12.07.2018 Vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) over internationale energiebedrijven die Nederland gebruiken om 

miljoen te eisen 

11.07.2018 Vragen van de leden Van der Lee en Kröger (beiden GroenLinks) over het artikel «Reductie van broeikasgas blijft 

achter, biomassa is slechte energiebron» 

11.07.2018 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over het bericht dat de stook van biomassa zorgt voor een flinke toename van 

fijnstof 

09.07.2018 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over het bericht «Ruim 600 euro «afsluitboete» voor huiseigenaar die 

gasloos gaat wonen, dat mag dus niet» 

02.07.2018 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) over het bericht «Gaswinning Woerden verliesgevend» 

03.07.2018 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over 

vergunningsaanvragen van energie-intensieve activiteiten 

29.06.2018 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) over het Akkoord op Hoofdlijnen dat de Staat heeft gesloten met Shell en ExxonMobil 

13.06.2018 Vragen van de leden Özdil en Van der Lee (beiden GroenLinks) over het «Ontwerpadvies Energietransitie en 

werkgelegenheid» 

11.06.2018 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» 

04.06.2018 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over het artikel «Betalen om op te zeggen» 

31.05.2018 Vragen van het lid Kops (PVV) over huiseigenaren die door de energietransitie op kosten worden gejaagd 

15.05.2018 Vragen van het lid Beckerman (SP) over het bericht dat huurders duizenden euro’s meer moeten betalen door 

blokverwarming 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-3076.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-3077.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2761.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2750.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2733.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2735.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2695.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2648.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2640.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2598.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2408.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2375.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2318.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2282.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2077.html
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7 Provincies 

Provincie Programma 

7.1 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. Zie ook: Intentieovereenkomst 

7.2 Utrecht Raadsbrief en Convenant tussen Stedin, de provincie Utrecht en 19 gemeenten, 16 maart 2018 

7.3 Zuid-Holland Convenant aardgasvrije nieuwbouw Provincie Zuid-Holland met o.a. Stedin en 31 Zuid-Hollandse gemeenten, 13 maart 

2018 

Provincie Zuid-Holland aardgasvrij in 2035, motie van Groen Links aangenomen op 25 april 2018 

 

 

8 Gemeenten 

Gemeente Programma 

VNG Nieuwbouw mag alleen nog aardgasvrij (juli 2018) 

Handreiking ‘Akkoord nieuwbouw aardgasvrij' 

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 

Den Haag De gemeente Den Haag wil dat alle gebouwen (woningen, bedrijfspanden en openbare voorzieningen) in de stad in 2040 

aardgasvrij zijn (april 2018) 

Rotterdam Rotterdam aardgasvrij  

Woonstad Rotterdam en Nuon sluiten 600 woningen in Rotterdam-Zuid aan op het warmtenet (november 2017) 

Utrecht Wonen zonder aardgas 

Overvecht-Noord aardgasvrij 

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://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
https://www.zuid-holland.nl/@20230/convenant/
https://www.stedin.net/over-stedin/pers-en-media/persberichten/zuidhollandse-gemeenten-ondertekenen-convenant-aardgasvrije-nieuwbouw
https://zuidholland.groenlinks.nl/nieuws/provincie-zuid-holland-aardgasvrij-2035
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/nieuwbouw-mag-alleen-nog-aardgasvrij
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/publicaties/tien-tips-voor-gemeenten-handreiking-akkoord-nieuwbouw-aardgasvrij
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.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/duurzaamheid/den-haag-aardgasvrij.htm
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.utrecht.nl/wonen-en-leven/milieu/duurzame-stad/energie/bewoners/wonen-zonder-aardgas/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/milieu/duurzame-stad/energie/bewoners/wonen-zonder-aardgas/overvecht-noord-aardgasvrij/
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9 Blogs Pels Rijcken 

Datum Blog 

12.03.2018 Van het gas af! Inzet op bodemenergie, Blog Pels Rijcken 

10.04.2018 Transitie naar gasloze woningen in stroomversnelling, Blog Pels Rijcken 

04.05.2018 Hoe het gebruik van bodemenergie en geothermie te stimuleren? Blog Pels Rijcken 

31.05.2018 Alle kosten van de gasafsluiting voor rekening van de klant? Niet als het aan de Geschillencommissie Energie ligt, Blog 

Pels Rijcken 

31.05.2018 Ministeriële regeling concretiseert de uitfasering van gas in de gebouwde omgeving, Blog Pels Rijcken 

13.06.2018 Ruimtelijk beleid voor bodem en ondergrond biedt kansen voor duurzame energie, Blog Pels Rijcken 

18.06.2018 Ontwerp Tranche 18 Bu Chw: lagere EPC-waarden en verruimde looptijd bij flexibele bestemmingsplannen, Blog Pels 

Rijcken 

29.06.2018 Hoe komen we van het gas af? Samenwerking overheid en industrie nodig voor energietransitie, Blog Pels Rijcken 
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