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Datum 10 december 2019 

Onderwerp 
(Groen)gasaansluitingen voor nieuwe woningen en bestaande panden gelijk trekken.  

Wij willen 
Alle woningen in De Wolden op duurzame energie, met behoud van de keuzevrijheid van 
particulieren voor (groen) gas of gasloos bouwen 

Wij besluiten 
1. De gemeente de Wolden aan te wijzen als gebied waar gasaansluitingen voor nieuwe 

woningen mogelijk blijven 
2. Hiervoor een melding te doen bij de Autoriteit Consument en Markt 
3. De raad dit besluit ter kennisname aan te bieden 
4. Het besluit te communiceren op de gemeentepagina van de Wolder Courant 

Want 
1.1 De gebiedsaanwijzing is nodig om nieuwe woningen te mogen voorzien van een 

(groen)gasaansluiting 
Bestaande woningen hebben standaard een gasaansluiting. Sinds 1 juli 2018 krijgen 
nieuwe woningen die aansluiting niet meer. Op die datum is de gasaansluitplicht uit de 
Gaswet geschrapt. Deze bepaling functioneert in de praktijk voor nieuwe gebouwen als 
een verbod op een gasaansluiting.  
Dit betekent dat alleen bestaande gebouwen gebruik kunnen gaan maken van groen gas.  
De Wolden wil dat groen gas voor alle panden beschikbaar is, zowel bestaande als 
nieuwe. Daarom is in deze gemeente een uitzondering nodig op de wetswijziging van juli 
2018 om de gasaansluitplicht te laten vervallen.   
 
1.2 Aanwijzing is mogelijk op basis van de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht 
Het college kan een gebied aanwijzen waar aansluiting op het gastransportnet strikt 
noodzakelijk is. De mogelijkheden hiervoor staan in artikel 10 lid 7 Gaswet en artikel 1 en 
2 van de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht. Er moeten zwaarwegende 
redenen van algemeen belang zijn om dit te doen. De redenen van algemeen belang in 
De Wolden zijn de ambitie om naar 100% groen gas te gaan, de kansen voor waterstof 
(zie bij 1.3) de keuzegelijkheid (zie 1.4), en een goede balans tussen lokale baten en 
lasten van de distributie van groen gas (zie 1.5).  
Het college van B&W meldt een aangewezen gebied bij de Autoriteit Consument en 
Markt. De uitgezonderde locaties worden vervolgens opgenomen in het gasregister. 
 
1.3 Dit past bij de keuze van De Wolden en RENDO om in 2030 100% groen gas te 

distribueren 
De Wolden heeft voor het komende decennium gekozen voor groen gas als duurzame 
energiebron. Hiervoor is op 20 december 2018 een intentieverklaring “Duurzaam Gas’ 
getekend door Rendo en het college. Om groen gas voor iedereen beschikbaar te maken, 
moet voor elke woning een aansluiting op het gasnetwerk mogelijk zijn.  
De Wolden ziet daarnaast kansen in waterstof als duurzame energiebron. Waterstof 
vereist ook een gasaansluiting.  
 

Burgemeester en wethouders 
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1.4 Gelijkwaardige keuzevrijheid is van algemeen belang   
De gemeente wil geen onderscheid maken tussen eigenaren van nieuwe woningen en die 
van bestaande. Vooral bij inbreidingslocaties is het moeilijk uit te leggen dat een 
gasaansluiting voor nieuwe woningen volgens de Gaswet niet mag. De aanwijzing van de 
gemeente als uitzonderingsgebied voorkomt keuzeongelijkheid.  
 
1.5 Aansluiting op het gasnetwerk vergroot de lokale baten voor de distributie van groen 
gas 
Het duurzame gas (voor De Wolden) kan voor een groot deel opgewekt worden met 
biomassa afkomstig van de lokaal aanwezige agrarische sector. Het groene gas hoeft 
maar over korte afstanden te worden getransporteerd. Door alle woningen in een gebied 
op het gasnetwerk aan te kunnen sluiten, wordt het potentiële afzetgebied voor het 
lokaal opgewekte duurzame gas vergroot. 
 
1.6 Dit zorgt voor helderheid en voorkomt dubbel werk 
In De Wolden is sprake van meerdere losse nieuwbouw- en inbreidingsprojecten van 
bescheiden omvang. De reden voor het ineens aanwijzen van de hele gemeente is vooral 
pragmatisch. Het voorkomt dat voor elk los project een aparte uitzondering moet worden 
geregeld. Dat in de hele gemeente dezelfde regel geldt is daarnaast duidelijk. 
 
 
2.1 Uitzonderingen moeten worden opgenomen in het gasregister 
Het college is bevoegd om het besluit te nemen dat de gemeente als uitzonderingsgebied 
geldt. Dit besluit meldt de gemeente vervolgens bij de Autoriteit Consument en Markt. 
De autoriteit stuurt een invulformulier. Dit ingevulde formulier is de basis voor opname in 
het gasregister. 
 
3.1 Zo blijft de raad op de hoogte 
Het college is bevoegd uitzonderingsgebieden aan te wijzen. De raad heeft hier geen 
actieve rol in, maar krijgt van het college wel informatie over de uitwerking in de 
praktijk. Met deze informatie kunnen raadsleden vragen van de achterban goed 
beantwoorden.  
De intentieovereenkomst met RENDO is in december vorig jaar aan de raad toegelicht 
met een presentatie. De achtergrond van de keuze voor groen gas is zodoende bij de 
raad bekend. 
 
4.1 Dit besluit is openbaar 
De aanwijzing door het college wordt opgenomen in de Wolder Courant en het 
Gemeenteblad. Actieve communicatie is op dit moment niet nodig. Of en wanneer 
gebruik wordt gemaakt van de uitzondering is maatwerk en onderdeel van een 
(ver)bouwplan. Intern zullen betrokken collega’s van ruimtelijke ordening en grondzaken 
vooral individueel de mogelijkheden met inwoners bespreken.  

Maar 
1.1. Uitgangspunt in de wet is dat uitzonderingen per project worden geregeld 
De wet voorziet niet in het op voorhand (delen van) gemeenten aanwijzen als gebied 
waar het verbod op de aansluitplicht niet geldt. Insteek is dat de gemeente pas 
uitzonderingen maakt als er sprake is van een concreet project. De wet stuurt er op deze 
manier op aan dat bezwaar en beroep gericht zijn op concrete plannen.  
Het ineens aanwijzen van de hele gemeente De Wolden als gebied waar het verbod op de 
aansluitplicht niet geldt, is een concretiserend besluit van algemene strekking. De 
bezwaar- en beroepsprocedure geldt dan voor het gehele aangewezen gebied.  
Het is onzeker op welke (toekomstige) bouw- of inbreidingslocaties binnen de gemeente 
gebruik gemaakt gaat worden van de uitzonderingsmogelijkheid. Op het moment dat dit 
wel helder is en zo’n project actueel wordt, is er in deze constructie geen mogelijkheid 
meer om (opnieuw) bezwaar te maken.  
De inschatting is dat het risico op bezwaren tegen het uitzonderingsbeleid klein is. 
Inwoners vragen af en toe naar aansluitmogelijkheden. Het beleid komt tegemoet aan 
deze inwonersvragen. Tegen een vergelijkbare gebiedsaanwijzing in buurgemeente 
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Staphorst zijn geen bezwaren ingediend. Verder is er geen jurisprudentie bekend over 
bezwaren in vergelijkbare gevallen. 
 
1.2 Gasloos bouwen blijft mogelijk en uitgangspunt bij uitbreidingswijken 
Nieuwbouw is gemakkelijker gasloos te maken dan bestaande bouw. Dat pleit ervoor 
nieuwe woningen meteen zo veel mogelijk onafhankelijk te maken van (groen) gas. 
Projectontwikkelaars geven aan dat de markt hier ook om vraagt. 
De aanwijzing is dan ook niet bedoeld om gasgebruik (extra) te stimuleren. 
Waarschijnlijk wordt van de uitzondering vooral gebruik gemaakt in de gebieden waar al 
een lagedruknetwerk ligt. Dit zijn met name inbreidingslocaties en uitbreidingen van 
bestaande nieuwbouwwijken.  
 
 

Achtergrond 
Inwoners die nieuwbouw willen realiseren vragen soms naar de mogelijkheid om aan te 
sluiten op het gasnetwerk. Op dit moment mist de gemeente beleidsgrond om hier goed 
op te kunnen antwoorden. De Wolden wil een gasaansluiting bij nieuwbouw toe kunnen 
staan vanwege de al eerder gemaakte keuze voor groen gas als duurzame energiebron. 
 
In december 2018 heeft de gemeente De Wolden een intentieovereenkomst gesloten met 
Rendo. Ambitie is om in 2030 100% groen gas te distribueren.  
De achtergrond voor het afsluiten van de overeenkomst met Rendo is dat groen gas voor 
De Wolden de meest realistische vorm van duurzame energie is. Ook waterstof kan in de 
toekomst een optie zijn. Hiervoor blijft een gasaansluiting nodig. 
Vanwege de verspreide ligging van (woningen in) de gemeente zijn gasloze oplossingen 
als warmtepompen op elektriciteit, zonnepanelen, windenergie, warmtenetten, 
bodemwarmte en dergelijke niet overal geschikt.  
 

De financiële gevolgen zijn  
Geen 

Alternatieven  
Per (nieuwbouw)project een aparte uitzondering regelen.  
Dit sluit beter aan bij het uitgangspunt van de Gaswet, namelijk per project bekijken of 
een uitzondering op het gasaansluitingsverbod mogelijk is. Eventuele bezwaren moeten 
dan gaan over de specifieke locatie, niet over het gehele gemeentelijk grondgebied.  
Deze keuze betekent dat het college geregeld losse besluiten moet nemen. Kiest het 
college voor dit alternatief, dan is het eventueel mogelijk om een eenheidsmanager te 
mandateren een aanwijsbesluit namens het college te nemen.  
 

Bijlagen  
1. Intentieovereenkomst Rendo Groen gas 
2. Factsheet gasaansluitplicht 
3. Aanwijsbesluit gasaansluitingen 
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