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Geachte heer Wie bes, 

Met belangstelling volgen wij in de Drentse gemeente De Wolden de landelijke 
ontwikkelingen rond de klimaatdoelen. Goed te merken dat u met ons het besef 
deelt dat duurzame gasvormige energiedragers een belangrijke rol hebben in de 
energietransitie. 
De Routekaart Groen Gas laat zien dat de productie van groen gas landelijk snel 
omhoog moet, al voor 2030. De Wolden heeft de potentie om hieraan op korte 
termijn een bijdrage te leveren. 

Hierbij stuiten wij op enkele hobbels. Wij vragen uw medewerking bij het slechten 
van die hobbels, omdat het alternatief - onze woningen nog minstens tien jaar op 
grijs gas- haaks staat op zowel de lokale- als de landelijke klimaatdoelen. 

Onze oproep: een volwaardige rol voor groen gas 
Onze oproep aan u is groen gas met onmiddellijke ingang een volwaardige rol te 
geven in de energietransitie. Hiervoor vragen wij u het volgende te doen: 

a. Pas wet- en regelgeving aan 
In wet- en regelgeving rond het aansluiten van nieuwbouw op het 
gasnetwerk bestaat geen onderscheid tussen groen gas en aardgas. Elk 
type gas is zodoende vanuit de Gaswet verboden voor nieuwbouw. Dit 
frustreert in onze ogen de energietransitie via gasvormige energiedragers. 
Wij pleiten voor een juridische basis voor groengasaansluitingen voor 
nieuwbouw. De Wolden fungeert graag als pilotgebied waar ook voor 
nieuwbouw een aansluiting op het gasnetwerk snel en gemakkelijk toe te 
staan is. 

b. Geef duidelijkheid over allocatie 
De in de routekaart voorgestelde aanpak - eerst productie opschalen, 
daarna nadenken over allocatie - leidt er toe dat plattelandsgemeenten 
onzekerheid ervaren ten aanzien van de productie van hernieuwbare 
gassen. 
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Je gaat ook geen moestuin aanleggen als je nog geen zekerheid hebt of je 
de groenten wel zelf mag opeten. Voor de productie van hernieuwbare 
gassen geldt hetzelfde. Wij vragen daarom om zo snel mogelijk 
duidelijkheid te verschaffen over de allocatie van groen gas. 

c. Maak (het produceren van) groen gas financieel interessant 
Productie én gebruik van groen gas kunnen nog onvoldoende concurreren 
met andere duurzame energiebronnen. Dat is bij te sturen, door groen gas 
met financiële/fiscale stimuleringsmaatregelen een steuntje in de rug te 
geven. Hiermee krijgt ook de benodigde opschaling van de productie van 
groen gas een boost. Bijkomend voordeel: er ligt al een transportnetwerk 
met volop capaciteit. 

De Kabinetsbrief 'Routekaart Groen Gas' 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief 
-routekaart-groen-gas geeft aan dat in 2050 een groot deel van de 
energievoorziening (30 tot 50%) nog steeds zal draaien op gas. Toepassing blijft 
nodig in de industrie, in transport, in woningen en in de elektriciteitsvoorziening 
(voor het voldoen.aan de pieken in de vraag). Dat gas moet vrij zijn van uitstoot 
van broeikasgassen. Een mooie ambitie, waar wat ons betreft de hierboven 
genoemde instrumenten bij horen om duurzame gassen ruim baan te geven. 

Onze aanpak: Lokaal produceren, consumeren en profiteren 
Drenthe kampt met een vol elektriciteitsnet, waardoor initiatieven voor de opwek 
van duurzame energie momenteel geen doorgang kunnen vinden. Onze woningen 
blijven hierdoor nog minstens tien jaar afhankelijk van grijze energie. De Wolden 
heeft ambitie, maar kan pas door met de energietransitie als de netcapaciteit is 
uitgebreid. Wij willen nu aan de slag en kiezen daarom voor een aanpak met groen 
gas in de hoofdrol, op basis van een lokale wisselwerking tussen aanbod (opwek) 
en vraag. Ons doel is dat al in 2030 100% groen gas (uiteindelijk ook waterstof) 
door onze leidingen stroomt. We trekken hierin samen op met onze lokale 
netbeheerder Rendo, de provincie Drenthe en onze buurgemeenten Staphorst en 
Hardenberg en worden o.a. gesteund door Bouwend Nederland. 

Welkom in Drenthe 
Drenthe heeft veel potentieel als het gaat om het opwekken van duurzame 
energie. Korte lijnen tussen inwoners en de regionale overheid, tot de verbeelding 
sprekende lokale initiatieven met een stevig draagvlak onder de inwoners en, 
specifiek in de gemeente De Wolden, mooie kansen rond vrijkomende NAM 
locaties. 

In het licht van lokale initiatieven nodigen wij u van harte uit naar De Wolden te 
komen, om te zien hoe het dorp Ansen de transitie naar energieneutraal en 
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aardgasvrij wonen lokaal op heeft gepakt. Groen gas speelt in dit plan een 
belangrijke rol als duurzame gasvormige energiedrager. We laten u heel graag 
kennis maken met de manier waarop dit innovatieve dorp ruimte geeft aan de 
meest essentiële voorwaarde voor het opwekken van groen gas: lokaal draagvlak. 
Wij denken dat in landelijke rapporten en discussies onvoldoende inzicht bestaat 
in de werking en de cruciale waarde van draagvlak. Als lokale overheden kunnen 
wij u daar mee helpen. 

Tot slot 
In deze briefvragen wij iets van u. We bieden ook iets aan. We zien dat we 
landelijk en regionaal voor dezelfde klimaatopgave staan. Elke overheidslaag 
beschikt over unieke instrumenten en competenties om aan die gezamenlijke 
opgave te werken. Wij dagen u uit hier integraal gebruik van te maken en alle 
kansen te (laten) benutten. Denk verder dan uw eigen instrumentarium en laat ons 
onze kracht inzetten - op de manier die bij ons en onze inwoners past - door 
(landelijke) beperkingen voor onze aanpak weg te nemen, zodat wij nu aan de slag 
kunnen. De energietransitie vraagt erom. 

Contact en vragen 
Wij blijven graag met u in gesprek over deze onderwerpen. Wethouder Hem pen is 
namens ons college contactpersoon. Zij is te bereiken via het algemene 
telefoonnummer 14 0528. Voor vragen over specifiek deze brief kunt u contact 
opnemen met Irene van Oenen, i.van.oenen@dewoldenhoogeveen.nl, tel. (06) 40 
20 53 84. Wilt u bij correspondentie altijd het kenmerk van deze brief vermelden? 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

Nanne Kramer 

Kopie verzonden aan de volgende externe partij(en): 
N.V. Rendo Meppel 
Gemeente Staphorst 
Gemeente Hardenberg 
Provincie Drenthe 
Tweede Kamer 


