
Aanwijsbesluit gasaansluitingen De Wolden 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden; 
 
Overwegende dat: 

- een gebiedsaanwijzing noodzakelijk is om nieuwe woningen te mogen voorzien van een 
(groen)gasaansluiting; 

- het aanwijzen van een gebied past bij de keuze van De Wolden om in 2030 100% groen gas 
te distribueren; 

- aansluiting op het gasnetwerk de lokale baten voor de distributie van groengas vergroot. 
  
 Gelet op: 

- artikel 10, lid 7 van de Gaswet; 
- artikelen 1 en 2 van de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht. 

  
BESLUIT: 
 
De gehele gemeente De Wolden aan te wijzen als gebied zoals bedoeld in artikel 10, lid 7 van de 
Gaswet waar de mogelijkheid van aansluiting op het gastransportnet strikt noodzakelijk is om 
zwaarwegende redenen van algemeen belang.  
 
 
 
 
 
Niet eens met het besluit 
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes 
weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of 
schriftelijk. Contactgegevens vindt u aan de linkerkant op de voorzijde van deze brief. 
 
In het bezwaarschrift vermeldt u: 
• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent 
• de datum van uw bezwaarschrift 
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
• de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat 
• waarom u het niet met het besluit eens bent 
• uw handtekening 
 
Voorlopige voorziening 
Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop 
niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling  bestuursrecht, Postbus 150,  
9700 AD  Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er 
rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient. 


