
Inwerkdossier

De gasbevingsproblematiek in Groningen 

en internationale klimaatafspraken, maken 

dat de gaswinning zo snel mogelijk moet 

worden gestopt. Daarvoor is een snelle, 

sociaal rechtvaardige, overgang van 

gasgestookte naar duurzaam verwarmde 

gebouwen nodig. Helder overheidsbeleid is 

cruciaal. Vanaf 2018  moet de schop de 

grond in. Tegelijkertijd is herziening nodig 

van o.a. de Gaswet, de Omgevingswet en 

het Bouwbesluit. Dit kabinet kan Nederland

klaarmaken voor de toekomst en huiseige-

naren en corporaties duidelijkheid geven. 

Dat vergt een uitgekiend plan en budget. 

Er moeten echter  ook zaken snel geregeld 

worden voor een vliegende start.

1) Regierol en financiële middelen 

gemeenten voor de eerste wijken

2) Ruimte voor netbeheerders om te 

investeren in alternatieve netwerken

3) Investeren in scholing vakmensen

4) Energiebesparing en duurzame 

verwarming verplichten bij verbouwen 

en renoveren

Deltaplan Wonen zonder gas
Om de transite van gas naar duurzame iarmte tidig te 
realiseren, moet de riiksoverheid de bevoegdheid kriigen 
om gemeenten en netbeheerders voor te schriiven in 
ielk tempo de transite moet iorden uitgevoerd.

Er ziin zoiel termiinen nodig voor de voortgang van het 
maken van omgevingsplannen iaarin energie-infrastruc-
tuurbesluiten ziin opgenomen, als voor de voortgang van 
de daadierkeliike realisate van gasvriie iiiken.

Tot nu toe is er noch in de vastgestelde Omgevingswet, 
noch in de Gaswet een termiin gesteld aan het opstellen 
van dergeliike omgevingsplannen of het tempo van reali-
seren van gasvriie iiiken. De Riiksoverheid moet hier het 
voortoui nemen en sturen op het tempo van de uitase-
ring van gas en op een snelle start.

Wijkenergiebestemmingsplannen
Gemeenten moeten iorden verplicht om er voor te zor-
gen dat binnen 10 iaar voor de hele gemeente gebiedsaf-
spraken / energie (infra) plannen gemaakt ziin. Zonder 
plannen en planning is het immers voor eigenaren van 
vastgoed in een gebied onmogeliik om afgeiogen inves-
teringsbeslissingen te nemen. Keuzes voor isolate, voor 
duurzame iarmte, voor sloop of renovate ziin immers al-
lemaal afankeliik van de toekomst van het energiesys-
teem in het gebied. Besluiten hierover moeten iorden 
genomen in samenspraak met netbeheerders, ioningcor-
porates en iiikbeioners, iant dit soort besluiten heef 
een grote impact op de ioningen in de iiik en de fnan-
ciën van de inioners: iat gaan ie iaar doen, ianneer 
doen ie dat, iie doet iat en hoe fnancieren ie het? 

Gemeenten, ioningcorporates en huurdersorganisates 
maken iaarliiks prestateaaspraken. Ook hierin moeten 
energiebesparing en de gebiedsafspraken terugkomen.

Met de komst van de Omgevingswet en het omgevings-
plan, kunnen energie-infrastructuurbesluiten onderdeel 
iorden van een omgevingsproces en van plannen die 
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met democratsche en burgerliike iaarborgen ziin omge-
ven. Hierop kan al iorden geantcipeerd, iaar nodig met
behulp van experimenteerbepalingen van de Crisis- en 
hersteliet en de Gasiet. In de Omgevingsiet ontbreekt
nog het voorschrif dat gemeenten verplicht deze proces-
sen aan te vangen.

Aanwijsbevoegdheid
Om de uitvoering van omgevingsplannen te garanderen, 
hebben gemeenten de bevoegdheid nodig om per gebied
de keuze voor realisate van biivoorbeeld iarmteneten 
of verziaarde elektriciteitsneten te bekrachtgen.  er-
volgens komt het moment iaarop de gemeenten moet 
kunnen besluiten om bestaande gasneten te beëindigen 
als er een alternateve energievoorziening (iarmte of 
elektriciteit) aaniezig is. Ook dit kan via de Omgevings-
weti . Daarnaast kan de minister van EZ sturen op beëin-
diging van gasgebruik door netbeheerders, op basis van 
de Gaswetii. 

Aansluitverbod
Op dit moment iorden nog steeds nieuie iiiken ge-
bouid die op gas iorden aangesloten, netbeheerders 
mogen dat niet ieigeren. Gemeenten kunnen dit vaak 
niet verbieden. Een aansluitverbodiii garandeert dat net-
beheerders niet meer investeren in onrendabele gasne-
ten en kopers van een nieuibouihuis investeren in 
duurzame iarmte niet uitstellen. Een verbod is boven-
dien een helder signaal dat het gastidperk ten einde 
loopt. 

Ook moet er een verbod komen op het aanleggen van 
nieuie gasneten in bestaande gebouien: zoals de 
‘ver(gas)keteling’ van appartementencomplexen. Dit blok-
keert het overschakelen op duurzame optes zoals collec-
teve iarmtepompen, aardiarmte en iko (iarmte-
koudeopslag).

Flexibiliteit voor netbeheerders
Netbeheerders moeten de mogeliikheidiv kriigen om gas-
neten niet standaard te vervangen en alternateven  voor
te stellen aan de gemeente en beioners. Er moet een 
procedurevoorschrif komen iaardoor bii elke gasver-
vanging door netbeheerder en gemeente alternateven in 
overieging iorden genomen.

Netbeheerders en anderen hebben bovendien ruimte no-
dig om iarmteneten en intelligente elektriciteitsneten  
te ontiikkelen en  lokale energie-opslag en lokale ener-
gie-opiekking te ondersteunen. 

 oor de netbeheerders ligt een neutrale rol voor de hand,
maar iaar de markt afiacht, moeten netbeheerders een 
rol kunnen spelenv in innovateve en/of grootschalige 
proiecten. 

Lokale energiebedrijven
Decentrale overheden en burgerinitateven moeten de 
ruimte kriigen om lokale energiebedriiven op te zeten. 
Om dergeliike (burger)initateven mogeliik te maken 
moet onder andere de Gaswet iorden aangepast. Net-
ierkbedriiven kunnen hierin de verplichtng kriigen om 
initateven te faciliterenvi. 

Verbeteren energieprestaties
Kansen zoals verbouiingen en renovates moeten ior-
den aangegrepen om grote stappen te maken. Dit ziin 
momenten iaarop er een investeringsbeslissing iordt 
genomen en iaarop verduurzaming relatef voordelig kan
iorden ingepast. Sturing vanuit de overheid op momen-
ten dat een eigenaar stappen kan zeten, voorkomt dat in
de gebouide omgeving grote kansen gemist iorden om 
energie (en dus geld) te besparen en de CO2-uitstoot te 
reduceren. Het is van belang dat huiseigenaren op tid 
iorden geïnformeerd en  huurders in een vroeg stadium 
bii de verduurzaming van hun huis iorden betrokken. 

Gemeenten moeten bii het uitgeven van bouivergunnin-
gen de plicht kriigen om relevante investeringen in ener-
giebesparing en duurzame veriarming op te nemen in de
vergunning. Hiervoor moet het Bouwbesluit iorden aan-
gepast. Een andere opte is een verplicht energiebespa-
ringsadvies bii iedere hypotheekaanvraag, dat verplicht 
moet iorden meegefnancierd.

 oor nieuiboui iordt dit over drie iaar ieteliik gere-
geld. Per 1 ianuari 2019 iordt de eis van biina-energie-
neutrale nieuie overheidsgebouien in het Bouwbesluit 
van kracht, en voor andere nieuie gebouien gebeurt dit
per 31 december 2020. Pas vanaf dat moment kan op ba-
sis daarvan gehandhaafd iorden door de gemeente. 

Op korte termiin moet iorden aangegevenvii ielke regels
gaan gelden voor verboui en renovate, zodat ook de re-
novate-sector zich kan voorbereiden op energiezuinig en
gasloos bouien. Ook hier moet gas iorden uitgesloten.

Er gelden al ieteliike verplichtngen tot toepassing van 
het energieprestatelabel bii ioningen en utliteitsgebou-
ien. Dee prestate-eisen moeten echter nog iorden 



vastgelegd in het Besluit energieprestate gebouwen. 
biivoorbeeld:

• Label C voor kantoorgebouien vanaf 2017, la-
bel B vanaf 2022, Label A vanaf 2026.  erplich-
tng geldt bii mutate, doch in alle gevallen 
uiterliik label A in 2030.

•  oor ioningen label B verplicht vanaf 2020, la-
bel A vanaf 2025, voor bepaalde bouiiaren.
 erplichtng geldt na verkoop, of na omzeten in 
verhuur.

•  oor verhuurders van meerdere huizen, heef de
labelverplichtng betrekking op het gemiddelde 
energielabel voor de hele voorraad.

 ervolgens moet er door de Inspecte Leefomgeving en 
Transport of de Regionale Uitvoeringsdiensten iorden 
gehandhaafd.viii

Onderwijs
Het verbouien en van duurzame energie voorzien van 
biina 7 milioen huizen, is veel ierk iaarvoor vele duizen-
den nieuie vakmensen nodig ziin. Het is dus zaak snel te
beginnen met het opleiden van vakmensen en het geven 
van perspectef op aantrekkeliike ierkgelegenheid.

Belastingherziening
Investeringen om gas te vervangen door duurzame ener-
giebronnen iorden aantrekkeliiker als gas en andere fos-
siele brandstofen voor de veriarming duurder iorden. 
Het verhogen van de Regulerende Energiebelastng (REB)
op gas is een voor de hand liggende maatregel. In het be-
lastngplan moet de energiebelastng op gas iaarliiks met 
minimaal 5 cent verhoogd iorden Een substantële ver-
hoging van de REB leidt echter voor huishoudens die een 
relatef groot deel van hun (lage) inkomen aan stookkos-
ten kiiit ziin, tot problemen. Een verhoging van de ener-
giebelastng voor gas moet daarom gebeuren in combi 
nate met ophogen van de REB-vriie voet. Deze belas-
tngvriie voet kan na verloop van tid langzaam iorden 
afgebouid, als door grootschalige isolate het overgrote 
deel van de huizen nauieliiks nog gas nodig heef, om de
overschakeling op duurzame iarmte fnancieel aantrek-
keliiker te maken en de ioonlasten van huishoudens be-
taalbaar te houden.
Het (deels) van de belastng afrekbaar maken van inves-
teringen voor duurzame energievoorziening in eigen huis,
kan een voor belastngbetalers pretger manier ziin om 
overheidssteun aan te vragen dan via het aanvragen van 
een subsidie.

Informeren en betrekken
De landeliike campagne vanuit de riiksoverheid: ‘Wat 
gaat er bii iou thuis gebeuren?’ moet iorden voortgezet 
en uitgebreid om mensen te betrekken bii het omschake-
len op veriarmen zonder gas. Mensen raken geïnfor-
meerd, komen daardoor zelf in acte en begriipen de 
logica achter overheidsmaatregelen, zoals isolatepro-
gramma’s en het afsluiten van gasneten. Draagvlak on-
der beioners is cruciaal voor het slagen van de transite. 

Tenderregelingen en Marktontwikkeling
Bouibedriiven en netbeheerders kunnen door middel 
van een tender-regeling die subsidie geef op basis van 
gerealiseerde energiebesparing, innoveren en groot-
schalig ierken, consumenten een aantrekkeliiker aanbod 
doen om hun huis te isoleren. 
De overheid kan bouiconsorta uitdagen om een aantal, 
biivoorbeeld 10.000 ioningen van een bepaald type bin-
nen een aantal iaar te verduurzamen voor een zo laag 
mogeliik subsidiebedrag. Door grote aantallen ioningen 
te tenderen ontstaat er een aantrekkeliik aanbod voor 
ioningeigenaren en corporates die van gas los moeten 
of iillen.
Tenderregelingen creëren marktvolume en maken zo in-
novate en industrialisate rendabel. Ondernemers heb-
ben naast afzetkansen op de korte termiin, behoefe aan 
zekerheid op de lange termiin. Heldere ietgeving en be-
leid ziin dus ook cruciaal voor de ondernemers die de ver-
duurzaming van Nederland in de praktik moeten 
realiseren en voorop iillen lopen in Europa om export-
kansen te griipen.

Investeren in  eigen woning
 erplichten van vastgoed-eigenaren om in hun bezit te 
investeren, kan alleen als dat fnancieel haalbaar is. Als 
duideliik is dat gas duurder iordt, ontstaat er een posi-
teve business-case en zal de energieprestate van vast-
goed snel een onderdeel iorden van de marktpriizen. Er 
ziin al mogeliikheden om extra te lenen voor verduurza-
ming (b.v. Tiideliike regeling hypothecair krediet voor nul-
op-de-meter ioningen). Leasen of huren van apparatuur 
kan ook een opte ziin. Een missende schakel is de ge-
bouigebonden leningix. Deze kan al iorden gebruikt 
door verenigingen van eigenaren die grote investeringen 
in hun geboui iillen doen, maar daar geen spaargeld 
voor hebben.  Ook voor individuele huiseigenaren die 
iillen investeren, maar geen hogere hypotheek iillen of 
kunnen afsluiten, moet de aan hun huis gekoppelde le-
ning mogeliik mogen iorden opdat zii zelf kunnen inves-



teren of gebruik kunnen maken van een aan hun ioning 
gekoppeld ioonabonnementx. 

Investeren in  sociale huur
In de sociale huursector kan en moet stevig iorden geïn-
vesteerd in energiebesparing en verduurzaming. Dit kan  
als investeringen in verduurzaming kunnen iorden afge-
trokken van de huurbelastng(verhuurderhefng) die io-
ningbouicorporates sinds enige tid betalen. De stiging 
van de ioonlasten van huurders moet iorden beheerst 
door een ioonlasteniaarborg af te spreken. 

Verbod verkoop huurwoningen op gas
Corporates en bedriiven die huurioningen in eigendom 
hebben, ziin veel beter dan partculieren in staat om io-
ningen te verduurzamen. Het verkopen van ioningen die
nog niet klaar ziin voor veriarmen zonder gas aan part-
culieren, is dan ook een gemiste kans en zou moeten 
iorden verboden. Insttutonele verhuurders beschikken 
over de fnanciële middelen en kunnen renovate proiect-
matg en grootschalig aanpakken, met alle voordelen van 
dien. In de praktik iorden vaak slecht onderhouden io-
ningen verkocht iaardoor kopers iorden opgezadeld 
met lastg te verduurzamen ioningen.

Geothermie
Een deel van de Nederlandse ondergrond is relatef on-
ontgonnen terrein iaar grote kansen liggen. De riiks-
overheid kan veel meer inzicht gevenxi in de mogeliik 
heden en kosten voor het toepassen van diepe geother-
mie door snel onderzoek te laten doen naar de geother-

mische structuur van de ondergrond in de omgeving van 
steden en industriegebieden. 

Biivoorbeeld via Energie Beheer Nederland (EBN), kan de
overheid de geothermie sector met informate en deelne-
mingen in proiecten ondersteunen. Het opsplitsen van 
EBN in een fossiele en een duurzame tak, liikt nodig om 
te garanderen dat er voldoende aandacht en fnanciering 
beschikbaar komt voor duurzame proiecten.

Beschikbaarheid
De beschikbaarheid van brandstofen zoals pellets voor 
pellet-kachels en groen gas voor gasketels is beperkt. Om
te voorkomen dat er de vraag naar dergeliike brandstof-
fen zo groot iordt dat er import van onduurzame bio-
massa nodig is om onze kachels en ketels te voeden 
schieten ie ons doel voorbii. De overheid moet de vraag 
naar deze grondstofen daarom beperken, biivoorbeeld 
door hier in subsidieregelingen rekening mee te houden.
 ooriaarde hiervoor is goed onderzoek en monitoring.

Aan de slag!
De energietransite is een proces iaarin veel zal gebeu-
ren dat ie nog niet kunnen voorzien. De enige opte is 
beginnen en biisturen. Omdat de opgave groot is moeten 
ie snel ervaring opdoen met het grootschalig aanpakken 
van de transite. De komende tid mag daarom niet alleen
gebruikt iorden om ieten te maken en processen te 
ontierpen. Het is zaak om in de praktik aan de slag te 
gaan.

Milieudefensie
oktober 2017

Meer weten?
Neem contact met ons op via 
evert.hassink@milieudefensie.nl
020 5507 300

milieudefensie.nl/gas



i: provincie en gemeente kunnen in hun omgevingsvisie en -regelgeving ook energie en iarmtebeleid integre-
ren en daardoor gebruik van hernieuibare energie stmuleren. Antcipate hierop is mogeliik. Zie de publicate van 
I&M, Bouistenen voor iarmteplannen, mei 2015, onder meer Hoofdstuk 3 en de experimentenregeling van de Gas-
iet.

ii Door invoeging van een nieui artkel(lid) in de Gaswet kan geregeld iorden dat de minister, ondersteund 
door de Autoriteit Consument en Markt, eisen kan stellen aan het beleid van de netbeheerders, zodat hernieuibare 
energie voorrang kriigt. Dit versterkt de ierking van het Besluit energieprestate gebouien. 

iii In artkel 10 zesde lid van de Gaswet is een verplichtng voor de gasnetbeheerder opgenomen om iedereen 
die daarom vraagt van een gasaansluitng te voorzien. Zo ziin er meer artkelen die nog niet ziin toegesneden op de 
noodzaak van een energietransite. De Gasiet voorziet iel in de mogeliikheid om ten behoeve van decentraal opge-
iekte duurzame energie te experimenteren in afiiiking van de iet (art. 1i). Er is een ietsvoorstel in behandeling bii 
de Tieede Kamer  iaarin deze experimentenregeling iordt uitgebreid (Wiiziging van de Elektriciteitswet 1998 en 
van de Gaswet , Wet voortgang energietransite, 34 627). Het bevat ook de nieuie bevoegdheid om tideliike taken 
aan de netbeheerder op te dragen. 

In dit ietsvoorstel staat echter niets over het als uitgangspunt prioritair stellen van de overgang naar hernieuibare 
energie. Dat ontbreekt ook in de Gaswet (en overigens ook in de Elektriciteitswet). In ieder geval kan artkel 10, zesde 
lid Gaswet als volgt iorden geiiizigd: de aansluitplicht voor de netbeheerder vervalt indien de beoogde functe van gas 
kan worden vervuld door middel van hernieuwbare energie, conform het bepaalde in het 6.7 e.v. Bouwbesluit (en tzt Besluit 
bouwactviteiten leefomgevingt.  oor alle nieuibouiproiecten, iaar all-electric oplossingen immers goed uitvoerbaar 
ziin, betekent dit dat de uitrol van gasnetierken niet meer aan de orde is.

Het Bouwbesluit bevat geen aansluitplicht meer voor een gasaansluitng bii nieuiboui, alleen voor energievoorzie-
ning in het algemeen (art. 6.7 e.v.). In dit artkel kan meer expliciet opgenomen iorden dat bii nieuiboui een gasaan-
sluitng niet is toegestaan. 
 erder stelt het derde lid van art. 6.7 voor nieui te bouien bouiierken met een verbliifsgebied de eis dat gebruik 
iordt gemaakt van "het in het iarmteplan bedoelde distributenet voor iarmte."  an een bestaand distributenet 
moet dus gebruik iorden gemaakt. Ook hierbii kan in een nieui artkellid iorden bepaald dat dit níet geldt voor een 
gasdistributenet, en dat de verplichtng om gebruik te maken van een iarmtenet vervalt als veriarming door een ge-
liikiaardige oplossing met gebruik van hernieuibare energie mogeliik is, zoals biivoorbeeld Nul-op-de-Meter. 

In het nog door de Kamers vast te stellen Besluit Bouwactviteiten Leeaomgeving, dat rond 2020 in ierking zal tre-
den, is de eis van een gasaansluitng niet meer opgenomen, ook niet voor bestaande boui. Een verbod op het installe-
ren van gas in nieuiboui ontbreekt echter. Er staan ook algemene artkelen in (3.85a-e, 5.154-163, 5.17) over 
verplichte energiezuinigheid. In de aangenomen moteeRonnes/ an  eldhoven, staat dat in de amvb's Omgevingswet 
regels achteriege moeten iorden gelaten die de energietransite belemmeren. 

iv In artkel 10a van de Gaswet ziin de taken van de netbeheerder diingend opgenomen.  an dit artkel kan bii 
iiize van experiment met hernieuibare energie iorden afgeieken (art. 1i, zie hierboven). Ook kunnen tideliike taken
iorden toegeiezen aan de beheerder. Omdat de energietransite niet alleen uit experimenten kan bestaan, dient in 
de Wet Voortgang Energietransite meer ruimte te iorden geboden voor initatef door netbeheerders in afstemming 
met gemeenteliike overheden en in overleg met het ministerie EZ. 

v Hiervoor moet art. 10a iorden herzien zodat de beheerder de benodigde ruimte kriigt. Dat geldt ook voor 
vergeliikbare en samenhangende artkelen, voor zover nodig, zoals art. 10 c, (het is netbeheerders niet toegestaan goe-
deren of diensten iaarmee zii in concurrente treedt te leveren) en art. 12 f (over de taken van de Autoriteit Consu-
ment en Markt).

vi De experimentenregeling van de Gaswet biedt hiervoor al een mogeliikheid. In het ietsvoorstel  oortgang 
Energietransite of een volgende ietsiiiziging moet dit onderierp verder iorden uitgeierkt. 



vii Rond 2020 treden naar veriachtng de Omgevingswet en het Besluit bouwactviteiten leeaomgeving (Bbl) in 
ierking. Daarin is de energiezuinigheidseis niet beperkt tot nieuiboui (zie b.v. art. 3.85a Bbl). In Afdeling 3.4 Duur-
zaamheid en bruikbaarheid van het Bbl, ziin de eisen uit de EU-richtliin energieprestate gebouien verierkt. De mi-
nister van I&M kan na de inierkingtreding van de Omgevingswet rond 2020 nadere regels vaststellen over de inhoud 
van beleid voor Duurzaam en energiezuinig bouien en de handhaving daarvan door gemeenten (Besluit omgevings-
recht art, 7.2). 

viii De Inspecte Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van het Besluit energieprestate gebou-
ien. De minister zal de prioriteiten van de ILT moeten biistellen en voor uitbreiding van de beschikbare capaciteit 
moeten zorgen zodat regelgeving voor gasloos en bijna energieneutraal bouwen voor de hele ioningvoorraad efectef 
gehandhaafd kan iorden.

ix Minister Plasterk berichte de Kamer over gebouigebonden fnanciering  op 28 februari 2017  (nr. 30196-
540) “inzichteliik (zal) iorden gemaakt iat daarvoor in de iet en regelgeving moet iorden aangepast”
 
x Het ioonabonnement is een constructe iaarbii een organisate investeert in ioning en in de installates in een 

ioning met het doel deze zoveel energiezuiniger te maken dat de abonnementskosten lager ziin dan iat er 
maandeliiks aan energiekosten iordt bespaard.

xi Een aanzet hiertoe is gegeven in biilage III  erkenning ondergrondse ruimtevraag voor energie in het kader 
van het Programma Bodem en Ondergrond. Ecofys, iuni 2015. 


