
Om de doelstelling van aardgasvrij in 2050 te halen moet alle nieuwbouw niet meer op het aardgas 
worden aangesloten. Dat geld kan beter besteed worden. Ook bestaande wijken moeten van onderop, 
met democratisch draagvlak van Provinciale Staten en gemeenteraden aangewezen kunnen worden 
om stapsgewijs aardgasloos te worden. Het amendement van het lid Jetten c.s.(34627-19) regelt dit. 
Het amendement gaat uit van een ‘nee, tenzij’ principe voor nieuwbouw en benadrukt de 
democratische regierol van gemeenten voor beslissingen op bestaande bouw en nieuwbouw. Daarom 
steunen VNG en IPO dit amendement. 
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Geachte woordvoerders energie, 
 
Morgen heeft u het plenaire debat over de Wet voortgang energietransitie. Dit debat bepaalt de koers 
en ambitie op de energietransitie voor de komende jaren.  Er hangt daarom veel van af. De juiste 
keuzes zijn nodig om gemeenten en provincies in staat te stellen om hun ambities, zoals voorgesteld 
in de investeringsagenda, en die van het regeerakkoord in de praktijk te brengen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan wijken van het aardgas halen. 
 
Eind december hebben wij u geïnformeerd over ons standpunt.  Wij zijn erg blij dat de nota van 
wijziging en het amendement van dhr. Jetten, mevrouw Yeşilgöz-Zegerius, mevrouw Mulder en 
mevrouw Dik-Faber (34627-19) precies voorstellen wat nodig is om gemeenten en provincies hun 
ambities waar te laten maken. Het gaat daarbij om de volgende twee hoofdzaken: 
 
1 Rol en taken van netbeheerders 
Netbeheerders zijn naast energieleveranciers nodig om onze energievoorziening te verduurzamen. De 
NvW kondigt aan om de taken van de netwerkbedrijven op de energietransitie verder uit te breiden in 
een AMvB. Daarmee is artikel 17C geen beperking meer van hun takenpakket. VNG en IPO omarmen 
dat de minister nadrukkelijk wil dat Netbeheer en aandeelhouders, gemeenten en provincies, samen 
de schouders zetten onder de energietransitie om perspectief te bieden voor burgers en 
bedrijven.  We denken graag mee aan de verdere uitwerking van de AMvB. 
 
2 Afschaffen gasaansluitplicht bij nieuwbouw  

http://www.ipo.nl/publicaties/provincies-gemeenten-en-waterschappen-presenteren-gezamenlijke-duurzame-investeringsagenda

