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Onderwerp

Schriftelijke vragen van de Statenfractie Groen Links over afschaffing van de
verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwhuizen

Datum

9 augustus 2016
Ons kenmerk

C2192746/4044683
Uw kenmerk

-

Geachte heer Uijlenhoet,

Contactpersoon

C.M. (Clemens) Krämer
Telefoon

Bij brief van 6 juli 2016, ingekomen op 6 juli 2016, heeft u namens de
GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

(073) 680 86 43
Email

ckraemer@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

-

1. Vragen ook de Brabantse netbeheerders Enexis en Endinet om afschaffing
van de aansluitplicht?
Antwoord: Nee, Enexis (en daarmee ook Endinet) vraagt niet om een generieke
afschaffing van de aansluitplicht maar wel om verruiming van de
ontheffingsmogelijkheden voor de huidige aansluitplicht in nieuwbouw.
Enexis herkent de noodzaak om het gebruik van aardgas in de gebouwde
omgeving af te bouwen. Enexis vindt de mogelijkheid voor een (lokale)
ontheffing van de aansluitplicht voor het aardgasnet een voorwaarde voor de
energietransitie. Dit dient gezien te worden in samenhang met een
gebiedsgerichte, stapsgewijze aanpak waarbij op lokaal niveau keuzes worden
gemaakt richting een nieuwe, duurzame, energie-infrastructuur.

2. Wat zijn naar uw inschatting de mogelijkheden en gevolgen van het nietaansluiten van nieuwbouwwoningen op het aardgasnet in Brabant? Bent u zo
nodig bereid om hiernaar onderzoek te (laten) doen?
Antwoord:
De gemeente is verantwoordelijk voor het bestemmingsplan en de keuze van de
energie-infrastructuur, in samenwerking met de netbeheerder. Als de gemeente
de bestemming ‘all electric’ of ‘warmtenet’ geeft aan een nieuwbouwwijk, is
Enexis niet zonder meer verplicht om een gasinfrastructuur aan te leggen. Vrije
keuze voor de bewoner (c.q. in stand houden van de aansluitplicht) zorgt voor
inefficiënte systeemkosten: in het slechtste geval én een gasinfrastructuur

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

(mogelijk zelfs voor maar één huis) én een warmtenet of verzwaard
elektriciteitsnet in de nieuwbouwwijk. De Minister kan dit voorkomen door een
verruiming van ontheffingsmogelijkheden van de aansluitplicht in de wet op te
nemen. In experimenten kan hiermee ervaring opgedaan worden, in
samenwerking tussen gemeenten, Enexis, bedrijven en burgers. Zoals bij
antwoord 1 vermeld gaat het om een gebiedsgerichte, stapsgewijze aanpak,
waarbij op lokaal niveau keuzes worden gemaakt. De mogelijkheden en
gevolgen zullen van project tot project verschillen. Daarom vinden wij het niet
nodig en niet zinvol zelf onderzoek te doen naar mogelijkheden en gevolgen
van het niet-aansluiten van nieuwbouwwoningen op het aardgasnetwerk.
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3. In hoeverre en op welke manier bent u reeds met gemeenten, netbeheerders
en projectontwikkelaars in gesprek over nieuwbouwprojecten zonder
gasaansluiting? Om welke projecten gaat het?
Antwoord: In het kader van het opstellen van het Strategisch Plan 2017 van
Enexis bespreken wij, als aandeelhouder, met Enexis onder andere de
consequenties van het nul-op-de-meter (en dus eventueel ook aardgasloos)
maken van woningen.
In gesprekken met gemeenten en projectontwikkelaars / aanbieders in de bouw
komt regelmatig nul-op-de-meter nieuwbouw ter sprake. Daarbij gaat het om
kansen, belemmeringen en goede voorbeelden zowel in algemene als in
specifieke zin.

4. In welke mate proeft u draagvlak bij gemeenten en projectontwikkelaars in
Brabant om nieuwbouwprojecten te ontwikkelen zonder gasaansluiting? Waar
ontmoet u weerstand en waar medestand? Welke redenen liggen hieraan ten
grondslag?
Antwoord: Dit levert een gemengd beeld op. Voorlopers zijn al bezig met het
ontwikkelen van innovatieve concepten van energieneutrale en gasloze
woningen. Bij andere bedrijven en projectontwikkelaars proeven wij ook grote
aarzelingen om woningen te bouwen met specificaties die verder gaan dan het
bouwbesluit nu voorschrijft, in verband met de hogere prijs en de daardoor
(vermeende) mindere verkoopbaarheid. Er zijn echter ook voorbeelden in het
land, ten tijde van de bouwcrisis, dat “all electric” huizen in nul-op-de-meter
projecten juist sneller verkocht werden.

5. Op welke manier kan de provincie de ontwikkeling van gasloze
nieuwbouwwoningen op dit moment reeds stimuleren?
Antwoord: Wij richten ons op een energieneutrale gebouwde omgeving in
2050. Zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma energie ligt onze focus op
het energie neutraal maken van de bestaande bouw. Waar zich kansen
voordoen stimuleren wij ook het bouwen van nul-op-de-meter
nieuwbouwwoningen. Voor dergelijke woningen is een aansluiting op aardgas
niet meer aan de orde.
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6. Bent u bereid om richting Minister Kamp te lobbyen voor afschaffing van de
aansluitplicht? Waarom wel/niet?

Datum

Antwoord: Nee, wij pleiten voor een verruiming van de ontheffingsmogelijkheid
met het oog op energieneutrale nieuwbouwwijken. Wij zijn van mening dat dit
vooralsnog voldoende is om ruimte te geven voor gebiedsgerichte benadering,
maatwerk en experimenten met het bouwen van nul-op-de-meter en aardgasloze
woningen.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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