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Status
Het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij is in zeer korte tijd tot stand gekomen. Er was daardoor niet veel voorbe-
reidingstijd om zaken uitgebreid te onderzoeken. De handreiking is een eerste versie, een levend document, 
dat zal worden aangepast zodra er nieuwe kennis of inzichten zijn. Hou daarvoor de nieuwsbrieven van VNG en 
de VNG-site in de gaten: www.vng.nl/energie.

Aan deze handreiking kunnen geen rechten worden ontleend. VNG is niet aansprakelijk voor eventuele schade 
als gevolg van handelingen naar aanleiding van deze handreiking.

De volgende personen en instanties hebben inbreng geleverd voor deze handreiking:
Claudia Bouwens: (NEPROM)
Dorris Derksen: (Aedes)
Job Dieleman: (BZK)
Digna Doude van Troostwijk: (VNG)
Joost Hartlief: (BZK)
Harry van Huut: (De Bouwagenda )
John Kersemakers: (Vereniging Eigen Huis)
Laurens Knegt: (HVC)
Regina Koning: (Koning B&G, voor VNG)
Marco Krueger: (NVM)
Jan-Coen Kruijt: (BZK)
Lian Merkx: (VNG)
Ivo Opstelten: (Stroomversnelling)
Lennard Seriese: (Stedin)
Jeroen Verhulst: (ACM)
Claudia Wenker: (VNG)

Foto’s
Shutterstock: omslag, pag. 4, 10, 11, 12, 14, 15 en 16 
Stedin: pag. 9

http://www.vng.nl/energie
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Samenvatting en leeswijzer

De wettelijke verplichting voor netbeheerders om nieuwbouw aan te sluiten op het aardgasnet is per 1 juli 2018 
vervallen. In feite betekent dit een aansluitverbod voor bouwwerken waarvoor na 1 juli vergunningen worden 
aangevraagd. Het gaat om alle bouwwerken: woningen, utiliteitsbouw en overige bouwwerken.

Nieuwe bouwwerken mogen alleen bij uitzondering nog op het aardgasnet worden aangesloten wanneer B&W 
daarvoor een apart besluit nemen. Uitzonderingsargumenten zijn met name ernstige vertraging van de woning-
bouw, schaarste van productiemiddelen of technische/financiële onhaalbaarheid binnen het kader van “zwaar-
wegende reden van maatschappelijk belang”.

Op dit moment wordt slechts 55% van alle nieuwbouw aardgasvrij of vrijwel aardgasvrij opgeleverd. Dat is niet 
zo gek: bouwprojecten hebben een doorlooptijd van jaren en tot voor kort was verwarming op aardgas nauwe-
lijks punt van discussie. De nieuwbouw die nu opgeleverd wordt, is soms jaren geleden op de tekentafel ont-
worpen, inclusief aansluiting op aardgas. 

Alsnog aardgasvrij bouwen vraagt om allerlei aanpassingen. Toch hebben bouwers, projectontwikkelaars, 
woningcorporaties, netbeheerders, energiebedrijven, milieuorganisaties en overheden in het Akkoord 
Nieuwbouw Aardgasvrij afgesproken om ook geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk 
aardgasvrij te maken. Immers, uiteindelijk moeten toch alle huizen van het aardgas af. En een huis achteraf 
aanpassen is veel lastiger en duurder. Bovendien: veel kopers van nieuwbouwhuizen vragen er zelf om: ze willen 
tenslotte niet in een huis wonen waarvan bij oplevering al duidelijk is dat het nog een keer aangepast moet 
gaan worden. Ook veel gemeenten hebben vergaande duurzaamheidsambities en zijn er daarom bij gebaat 
dat de gebouwde omgeving zo snel mogelijk aardgasvrij wordt gemaakt,.

Voor ieder project zullen de partijen die betrokken zijn bij het Akkoord daarom de vraag stellen of het mogelijk 
is om het alsnog aardgasvrij te realiseren of zodanig aan te passen dat de gebouwen aardgasvrij-ready zijn en 
over een aantal jaren gemakkelijk aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Dat draagt meteen bij aan de klimaat-
doelstellingen.

De ondertekenaars van het akkoord streven ernaar dat minstens 75% van alle nieuwbouw (woningen en gebou-
wen) die opgeleverd wordt tussen 1 juli 2018 en eind 2021 aardgasvrij is. Ze doen hun best een nog hoger per-
centage te realiseren. Hiervoor zijn zogenaamde ”switchteams” beschikbaar en worden financiële arrangemen-
ten ingericht. VNG stimuleert gemeenten om hierover het gesprek aan te gaan met bouwers en ontwikkelaars, 
en is beschikbaar voor vragen. 

Voorliggende handreiking gaat over dat Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij en geeft tips aan gemeenten hoe ze 
invulling kunnen geven aan het Akkoord. 

In de inleiding wordt kort ingegaan op het wettelijke kader en de andere trajecten en regels die recent zijn 
ingevoerd, zoals de aanpassing van het Bouwbesluit 2012 en de Ministeriele Regeling. (Voor die laatste 2 zijn 
aparte factsheets beschikbaar). Vervolgens wordt een toelichting gegeven op het Akkoord Nieuwbouw 
Aardgasvrij, en volgt een beschrijving van de Tien Tips die hieronder al zijn opgesomd. Na de ”Tien Tips” volgt 
een beschrijving van generieke instrumenten die ondersteunend zijn aan dit Akkoord. In de bijlage is de volle-
dige tekst van het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij opgenomen. 
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10 Tips voor gemeenten om bouwprojecten te switchen naar aardgasvrij:
1. Inventariseer de projecten in je gemeente
2. Ga in gesprek met ontwikkelaars
3. Hef maar één keer (groene) leges
4. Hou vaart in het proces
5. Stel een centraal aanspraakpunt aan
6. Zet (lokale) subsidie-instrumenten in
7. Zorg voor een goede ruimtelijke inpassing
8. Wijs gebieden aan
9. Hou rekening met warmteplan of energieplan
10. Draag het gemeentelijke beleid actief uit
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Inleiding en achtergronden 

De wettelijke verplichting voor netbeheerders om nieuwbouw – woningen, utiliteitsgebouwen en overige 
bouwwerken – aan te sluiten op het aardgasnet is per 1 juli 2018 vervallen. Omdat netbeheerders alleen wette-
lijke taken mogen uitvoeren, betekent dit in feite een aansluitverbod: netbeheerders mogen nieuwe bouwwer-
ken voor kleinverbruikers niet meer aansluiten op het aardgasnet. Kleinverbruikers hebben een gasaansluiting 
met een doorlaatwaarde van maximaal 40m3/uur. Het overgrote deel van de gasaansluitingen in Nederland 
betreft kleinverbruikers zoals woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen. Grootverbruikers zijn met name de 
zware industrie, de chemie en de glastuinbouw. 

Nieuwe bouwwerken mogen alleen bij uitzondering nog op het aardgasnet worden aangesloten. Dat is moge-
lijk wanneer het college van burgemeester en wethouders het project aanwijst als gebied waar aansluiting op 
het aardgastransportnet strikt noodzakelijk is omdat er sprake is van zwaarwegende redenen van algemeen 
belang. Bij ministeriële regeling (de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht) is uitgewerkt in welke geval-
len er sprake kan zijn van een zwaarwegende reden van algemeen belang (hiervoor is een aparte factsheet 
beschikbaar). 

Het schrappen van de aansluitverplichting voor nieuwbouw is niet van toepassing op verzoeken om een aanslui-
ting waarvoor vóór 1 juli 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd. Een groot deel van de nieuwbouw die 
reeds in de pijplijn zit en waarvoor vóór 1 juli een bouwvergunning is aangevraagd, kan dus – ook na het inwer-
king treden van de wet – in principe worden aangesloten op aardgas zonder dat daarvoor een gebiedsaanwij-
zingsbesluit van het college van burgemeester en wethouders nodig is. 

Het is wenselijk om in voorbereiding zijnde projecten of reeds vergunde projecten mét aardgasaansluitingen 
toch zo veel mogelijke aan te passen – “switchen” – naar aardgasvrij. 
Zo worden maatschappelijke meerkosten van het later aanpassen van deze gebouwen zo veel mogelijk verme-
den, en wordt de uitdaging in aantal gebouwen die achteraf nog aardgasvrij gemaakt moeten worden zo klein 
mogelijk. 

Daarom is op 26 juni 2018 het “Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij” gesloten. Gemeenten hebben hier belang bij: 
het leidt tot kostenverlaging bij netwerkbedrijven waarvan veel gemeenten aandeelhouder zijn. Ook zorgt het 
er voor dat het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving in de toekomst sneller en makkelijker gaat, én 
draagt het bij aan de duurzaamheidsambities die veel gemeenten hebben vastgesteld in beleid. De mogelijk-
heden zijn uiteraard afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt.

Hierna volgt een korte beschrijving van het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij. De volledige tekst van het 
Akkoord is in de bijlage opgenomen. 
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Akkoord nieuwbouw 
aardgasvrij

Overheden, netbeheerders, energiemaatschappijen, warmtebedrijven en bouwers/ontwikkelaars en vertegen-
woordigers namens woningeigenaren hebben een Akkoord gesloten om zoveel mogelijk projecten uit de pijp-
lijn alsnog aardgasvrij te maken. Dat zijn projecten die al een omgevingsvergunning bouwen hebben, of in 
vergaand stadium van voorbereiding zijn (en de vergunningaanvraag hebben ingediend voor 1 juli 2018).

Het Akkoord gaat uit van de inzet en bereidheid van individuele partijen om reeds in ontwikkeling zijnde of 
reeds vergunde projecten alsnog aardgasvrij te realiseren. Het akkoord is niet juridisch bindend, maar bevat 
intenties en suggesties voor alle partijen om elkaar te stimuleren tot aanpassing.
Iedere partij heeft de mogelijkheid bij een andere betrokken partij aan te kloppen, als een of meerdere partijen 
de wens hebben tot het aardgasvrij realiseren van een nieuwbouwwoning of -project die gepland is met aard-
gas. 

De koepels die het Akkoord hebben getekend, zetten zich in om hun achterban te stimuleren om invulling te 
geven aan het akkoord. 

Ook VNG heeft het akkoord ondertekend en wil gemeenten inspireren en ondersteunen om – ieder binnen zijn 
eigen mogelijkheden en ambities – zoveel mogelijk projecten uit de ”pijplijn” aardgasvrij te maken.

Gemeenten zijn overigens niet verplicht om mee te werken aan het alsnog aardgasvrij maken van bestaande 
projecten. Het is denkbaar dat dit niet past bij de gemeentelijke ambities of het beleid, of dat het de gemeente 
ontbreekt aan menskracht en middelen om hier capaciteit op in te zetten. Elke gemeente zal op dit dossier haar 
eigen afwegingen maken.

Het Akkoord betreft een eenmalige actie met een beperkte looptijd (ca. 2 jaar) omdat op termijn alleen nog 
aardgasvrije gebouwen gerealiseerd zullen worden. Het inrichten van zware instrumenten en procedures, en 
uitgebreide besluitvorming (B&W, raad) kan daarom een onevenredig zwaar middel zijn. Om een succes van het 
Akkoord te maken, is het zaak om zo veel mogelijk bureaucratie te voorkomen. Het gemeentebestuur (B&W en 
raad) moeten uiteraard zijn aangehaakt of geïnformeerd, maar het is wellicht niet nodig dat uitgebreide besluit-
vorming plaatsvindt voordat een gemeente aan de slag gaat met de uitvoering van dit Akkoord. Hoe dan ook: 
iedere gemeente gaat daar zelf over, en het is goed om af te tasten wat in iedere gemeente (of nog beter: 
regio) de meest geëigende aanvliegroute is.

Op de volgende pagina’s staan Tien Tips waarin is beschreven hoe gemeenten invulling kunnen geven aan het 
Akkoord, en daarmee zo veel mogelijk projecten uit de “pijplijn” alsnog aardgasvrij kunnen maken. Na de Tien 
Tips volgt een beschrijving van generieke instrumenten die ondersteunend zijn aan dit Akkoord.
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Tip #1: Inventariseer de 
projecten in je gemeente

Begin met het maken van een overzicht van alle op stapel staande en nog niet-afgeronde bouwprojecten in de 
gemeente. Maak daarbij onderscheid tussen projecten waarvan bekend is dat er geen gasaansluiting komt, en 
projecten waarbij wel een gasaansluiting is voorzien. 

Ga vervolgens verder met de lijst van projecten die nog op gas zijn voorzien. Maak daarbij onderscheid in de 
projectfasen, zoals gedefinieerd in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij (bijlage 1). 

Hoe vroeger een project in de pijplijn zit, hoe makkelijker het is om dit nog te switchen naar aardgasvrij. Breng 
in beeld welke eisen de gemeente heeft gesteld (overeenkomsten, besluiten), welke verwachtingen de 
gemeente heeft gewekt richting bouwpartijen (opdrachtgevers en opdrachtnemers) en toekomstige eigenaren/
kopers, en hoe daar over is gecommuniceerd. Welke toezeggingen zijn aan de gemeenteraad gedaan? Breng 
ook in beeld wat het algemene gemeentelijke beleid is t.a.v. duurzaamheid, energie en bouwen. Indien het 
beleid veel ruimte biedt aan duurzame ontwikkeling, ligt daarin wellicht al een legitimatie om het gesprek aan 
te gaan om geplande projecten alsnog aardgasvrij te maken – ondanks andere afspraken of besluiten die 
eerder zijn gemaakt. Tast af in hoeverre bij het bestuur – en zo nodig bij de gemeenteraad – draagvlak bestaat 
om het gesprek aan te gaan over het aardgasvrij maken van projecten uit de pijplijn (maar ga – indien die 
ruimte er is – niet wachten op formele besluitvorming door de raad – dat zou tot onnodige vertraging kunnen 
leiden). In gevallen waar geen duidelijke meerderheid is in de raad kan het nuttig zijn om een voorstel te doen 
aan de raad. Let wel: het gaat in deze inventarisatiefase slechts over de voorbereiding voor het in gesprek gaan 
met bouwers/ontwikkelaars. 

Meewerken van alle partijen is op basis van vrijwilligheid. Van de gemeente wordt ook geen financiële bijdrage 
geëist, en in deze fase ook geen besluitvorming. Pas indien plannen daadwerkelijk worden geswitcht naar aard-
gasvrij kan (maar dat hoeft niet in alle gevallen) het nodig zijn dat besluiten worden genomen, bijvoorbeeld in 
het kader van het Omgevingsrecht (zie hierna).

Los van eventuele gesprekken met ontwikkelaars of bouwers ontstaat op deze manier een beeld van de speel-
ruimte en de mogelijkheden of onmogelijkheden die er per project zijn – nog los van technische of financiële 
haalbaarheid om het project te “switchen” naar aardgasvrij, en ook nog los van de bereidheid daartoe van de 
opdrachtgever, ontwikkelaar, bouwer of toekomstige eigenaar(s).

Maak een lijstje waarmee geprioriteerd kan worden, bijvoorbeeld op basis van kansrijkheid zoals hierboven al 
aangegeven, maar ook op basis van impact (denk aan projecten met grote aantallen woningen of utiliteitsge-
bouwen met veel m2 vloeroppervlak en/of een hoog energiegebruik). Ga op basis van de prioritering het 
gesprek aan met de betreffende opdrachtgever, bouwer of ontwikkelaar.

NB: ook de koepels van opdrachtgevers, bouwers, woningcorporaties en ontwikkelaars stimuleren – net als de 
VNG – hun leden om het gesprek aan te gaan over het aardgasvrij maken van lopende projecten – wees er 
daarom op voorbereid dat ook vanuit die hoek verzoeken kunnen komen om het gesprek aan te gaan. Een 
gemeentelijke lijst met een prioritering kan helpen om de werklast te beheersen in gevallen waarbij veel 
opdrachtgevers, bouwers of ontwikkelaars zich zouden melden.
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Tip #2: Ga in gesprek met 
bouwers en ontwikkelaars

Begin met de meest impactvolle en/of kansrijke projecten en ga daarover in alle openheid – en met begrip voor 
de mogelijkheden en dilemma’s van opdrachtgevers, bouwers en ontwikkelaars – het gesprek aan:
• Zijn ze bereid om hun project door te lichten op de mogelijkheden?
• Welke mogelijkheden zien ze zelf al?
• Tegen welke dilemma’s lopen ze aan? (denk aan: termijnen, aflopende contracten of offertes, contractuele 

vergoedingen bij vertraging, meerkosten)
• Welke gevolgen heeft dit in de keten ? (netbeheerders, onderaannemers, kopers, financiers etc. )
• Aan welke ondersteuning is behoefte?
• Bespreek de mogelijkheid van het inzetten van een switchteam (mail naar: switchteam@rvo.nl) .

Uitgangspunt is dat het gesprek op ambtelijk niveau plaatsvindt (met de gemeentelijke accounthouder voor het 
betreffende bouwproject, maar ook met het gemeentelijke aanspreekpunt voor aardgasvrij bouwen – zie tip 
#5). 

Mocht een opdrachtgever of bouwer/ontwikkelaar niet open staan om het gesprek aan te gaan, terwijl de 
indruk bestaat dat het een kansrijk en impactvol project is, dan is een uitnodiging voor een gesprek met de 
wethouder een mogelijke volgende stap. Hierbij mag nooit de indruk ontstaan dat een opdrachtgever of 
bouwer/ontwikkelaar onder druk wordt gezet. Een begripvolle benadering is tenslotte in het belang van alle 
partijen. Een gesprek op bestuurlijk niveau maakt in ieder geval duidelijk dat de gemeente echt belang hecht 
aan aardgasvrije nieuwbouw, en bereid is om het gesprek ook op hoog niveau aan te gaan. Ambtenaren 
moeten er wel voor waken dat het gesprek met de wethouder niet te gemakkelijk wordt ingezet, bijvoorbeeld 
omdat de opdrachtgever of bouwer/ontwikkelaar bewust eerst de boot afhoudt en vervolgens direct in gesprek 
met de wethouder probeert “iets binnen te slepen”. 

Bij de onderhandelingen rondom het Akkoord heeft VNG steeds benadrukt dat van gemeenten geen financiële 
bijdrage mag worden verwacht. Tenzij de gemeente daar zelf een regeling voor heeft of wil opstellen zoals in 
Amsterdam, zie bijvoorbeeld https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%-
7B776A647D-F3F3-44BC-9D4E-D371CE0974B8%7D . Meewerken van de gemeente aan het switchen van de 
projecten kost tenslotte al capaciteit en daar staat in beginsel geen vergoeding tegenover. In het Akkoord is 
overigens wel verwoord dat partijen zo nodig het gesprek aangaan over eventuele proceskosten (en dus niet 
over kosten van de fysieke maatregelen), waarbij die proceskosten ook betrekking kunnen hebben op kosten 
die de gemeente moet maken. Overigens zal VNG gemeenten stimuleren om bij switchprojecten geen leges te 
heffen wanneer voor het project al eerder leges zijn betaald, zie daarvoor tip #3 .

Er zitten bouwprojecten in de pijplijn waarvoor de contracten tussen partijen zijn gesloten en de omgevingsver-
gunning(en) nog niet voor 1 juli 2018 was of waren aangevraagd. Partijen nemen bij de keus of het project wordt 
geswitcht de kosten mee die voort kunnen vloeien uit het contract dat is gesloten tussen partijen en waarin in 
bijna alle gevallen een regeling is opgenomen over wie opdraait voor de kosten die voortvloeien uit de tussen-
tijdse wijziging van wet- en regelgeving van overheidswege. Gemeenten doen er goed aan om in de gesprek-
ken met bouwers en ontwikkelaars bespreekbaar te maken wie deze kosten draagt volgens het contract en of 
partijen mogelijk willen meewerken aan een wijziging van het contract (dat ziet op de aanpassing van het bouw-
plan naar aardgasvrij). Voorkomen moet worden dat het tot een geschil komt dat wordt voorgelegd aan een 
geschillencommissie, arbiters (zoals de Raad voor Arbitrage voor de bouw) dan wel de burgerlijke rechter. 
Daardoor stagneert het project waardoor het bouwproces ernstig kan vertragen.

mailto:switchteam@rvo.nl
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B776A647D-F3F3-44BC-9D4E-D371CE0974B8%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B776A647D-F3F3-44BC-9D4E-D371CE0974B8%7D
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Tip #3: Hef maar een keer 
(groene) leges

Het kan zijn dat voor een aangepast plan een nieuwe vergunning nodig is. Voor de ontwikkelaar – die al kosten 
moet maken voor het aanpassen van het plan – is het extra zuur als hij of zij dan nog een keer leges moet beta-
len. Gemeenten bepalen zelf of er nogmaals leges in rekening worden gebracht. Aangeraden wordt om hier 
genereus mee om te gaan, zodat de bereidwilligheid bij ontwikkelaars wordt gestimuleerd. Het plan is tenslotte 
al op de meeste aspecten beoordeeld en een herbeoordeling o.b.v. aangepast ontwerp kost daardoor veel 
minder tijd. Kortom, de apparaatskosten van de gemeente zijn aanzienlijk beperkter. Wellicht biedt de 
legesverordening reeds ruimte daarvoor (een gemeente mag leges in rekening brengen, maar dat hoeft mis-
schien niet in alle gevallen). Zo nodig kan bij voorkeur op korte termijn een afzonderlijke beleidsregel worden 
vastgesteld indien het bestuur – en misschien de raad – daar voor open staan. Daarbij geldt wederom het 
devies: ga hierbij pragmatisch te werk.

VNG heeft een handreiking opgesteld waarin is beschreven welke financiële instrumenten een gemeente kan 
inzetten voor verduurzaming. Daarin staat ook vermeld hoe het legesstelsel vergroend kan worden: 
https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/leges/nieuws/suggesties-duurzame-alternatieven-lokale-heffingen

https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/leges/nieuws/suggesties-duurzame-alternatieven-lokale-heffingen
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Tip #4: Hou vaart in het proces

Vertraging kan leiden tot extra kosten. Het is daarom zaak om de vaart in het proces te houden en eventuele 
kostenstijgingen daarmee zo veel mogelijk te beperken. Zorg dat er ambtenaren voor dit proces beschikbaar 
zijn. En indien dat nog mogelijk is: schort – indien er nog vergunningprocedures lopen – niet op, maar probeer 
de extra werkzaamheden (overleg, beoordelingen etc. ) op te vangen binnen de beslistermijn van de vergun-
ning. 

Wees alert dat de reguliere procedu-
retermijn (de korte procedure uit de 
Wabo) niet wordt overschreden – in 
dat geval is de vergunning namelijk 
van rechtswege verleend, en dus 
automatisch op aardgas voor ver-
gunningaanvragen die voor 1 juli 
2018 zijn ingediend. Dit is niet het 
geval wanneer de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure van toepassing 
is. 
Let in beide gevallen op het risico van 
“dwangsom bij niet tijdig beslissen”.

Het niet opschorten kan dus alleen bij 
vergunningprocedures die nog niet al 
te lang lopen, en zeker niet bij proce-
dures waar nog maar enkele weken te 
gaan is. 

Opschorten kan noodzakelijk zijn om 
te zorgen voor de benodigde tijd om 
het project aan te passen. (opschor-
ten is in een beperkt aantal gevallen 

mogelijk, zie art. 4:15 Awb). Maar schort pas op indien de aanvrager heeft aangegeven dat hij bereid is om het 
plan aan te passen, en bepaal de opschortingstermijn in overleg met de aanvrager.

In bouwcontracten zijn doorgaans bepalingen opgenomen over vertragingskosten en welke partij daarvoor 
opdraait. In de bouw worden vaak de UAV 2012 en UAV-GC toegepast. Bijvoorbeeld par. 6 lid 13 UAV 2012: De 
gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, die na de dag van 
aanbesteding in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden 
aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds op de dag van aanbesteding had kunnen voorzien. Indien 
echter in de overeenkomst bepalingen zijn opgenomen betreffende de verrekening van wijzigingen van lonen 
en sociale lasten of van prijzen, huren en vrachten, komen de gevolgen daarvan slechts voor rekening van de 
opdrachtgever, indien en voor zover zulks uit die bepalingen voortvloeit.
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Tip #5: Stel een centraal 
aanspreekpunt aan

Een centraal aanspreekpunt per gemeente of regio is wenselijk om welwillende opdrachtgevers, bouwers en 
ontwikkelaars optimaal van dienst te zijn. Het aanspreekpunt heeft goede kennis van duurzaamheid, van aard-
gasvrije alternatieven, van gemeentelijke processen én heeft een goed netwerk binnen de gemeente om colle-
ga-ambtenaren te benaderen voor specifiekere kennis. Ook staat het centrale aanspreekpunt goed op het 
netvlies van bestuurders, en kan hij of zij snel schakelen van bestuurlijk/managementniveau naar het praktische 
en uitvoerende niveau. Het centrale aanspreekpunt ziet het als zijn of haar taak om zo veel mogelijk projecten 
soepel omgezet te krijgen naar aardgasvrij en heeft daar plezier in. Daarnaast zorgt het aanspreekpunt dat 
intern bij de gemeente alle betrokken afdelingen en disciplines worden geïnformeerd en gefaciliteerd, en coör-
dineert hij of zij eventuele aanpassingen in lokaal beleid, regels of verordeningen (ruimtelijk, leges, subsidies 
etc.).
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Tip #6: Zet (lokale) subsidie-
instrumenten in

Om bestaande plannen aan te passen, zullen de bouwwerken moeten worden voorzien van andere energie-
maatregelen dan was voorzien. Bijvoorbeeld in de manier van isoleren (gevels, dak, ramen, deuren, verbeteren 
kierdichting etc.), installaties (warmtepompen, zonnepanelen etc.), afgiftesystemen (vloerverwarming, radiato-
ren etc.). Dit kan aan de voorkant 
extra kosten met zich meebrengen 
(ongeacht eventuele kostenvoorde-
len die dit in de gebruiksfase/woon-
fase kunnen voordoen). 

Veel gemeenten hebben subsidies 
voor verduurzaming van bestaande 
bouw. Wellicht kunnen deze regelin-
gen ook beschikbaar worden gesteld 
voor het aanpassen van de bouw-
plannen in het kader van dit Akkoord. 
Dat maakt het aanpassen van bouw-
plannen voor sommige partijen 
eerder haalbaar. Wellicht kan dat 
binnen de bestaande subsidierege-
ling, mogelijk is dat met een kleine 
technische wijziging van de subsidie-
regeling te realiseren. Gemeenten 
die beschikken over voldoende mid-
delen kunnen uiteraard ook besluiten 
om hiervoor een aparte subsidierege-
ling in het leven te roepen. Het is 
overigens kosteneffectiever om mid-
delen in te brengen in gunstige leningen dan in subsidies. Subsidies zijn daarentegen wel laagdrempeliger en 
eenvoudiger uit te keren. Voor subsidies geldt echter dat het geld niet meer terugkomt; bij leningen zit dat 
duidelijk anders.

Naast lokale subsidies zijn ook andere subsidies wellicht inzetbaar. Zo is de ISDE-subsidie beschikbaar voor 
maatregelen die er voor zorgen dat een woning energiezuiniger wordt dan volgens het Bouwbesluit is voorge-
schreven. 

Voor woningen die niet alleen aardgasvrij worden, maar echt helemaal energieneutraal worden gebouwd, 
kunnen woningcorporaties bovendien gebruik maken van de EPV (Energie Prestatie Vergoeding). Voor kopers 
van een energiecentrale woning is een extra hypothecaire ruimte van € 25.000 beschikbaar. 

Vanuit het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij zullen alle financiële mogelijkheden steeds zo goed mogelijk in 
beeld worden gebracht via een website die daarvoor nog wordt ingericht. VNG zal daar bij relevante aanvullin-
gen aandacht aan besteden.

Kijk voor een volledig overzicht van alle subsidies en regelingen op www.energiesubsidiewijzer.nl

http://www.energiesubsidiewijzer.nl
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Tip #7: Zorg voor een goede 
ruimtelijke inpassing

Het aanpassen van bouwprojecten naar aardgasvrij kan gevolgen met een ruimtelijke impact hebben, van zeer 
kleinschalig op het niveau van het bouwwerk zelf, tot grootschaligere aanpassingen die in de straat of buurt 
zichtbaar en voelbaar zijn.

Op gebouwniveau kan worden gedacht aan interne ruimtes die nodig zijn voor extra installatietechniek (warm-
tepompen, buffervaten etc.), of ruimtes die daarvoor speciaal worden toegevoegd aan het gebouw (een soort 
bezemkast aan de buitenzijde van de woning, iets vergelijkbaar met wat ook bij veel NOM-renovatieprojecten 
– bestaande bouw – gebeurt). 

Ook kan het nodig zijn om (delen van) luchtwarmtepompen aan de gevel te bevestigen of ergens in de tuin te 
plaatsen. Aandachtspunt bij deze luchtwarmtepompen is dan vooral het voorkomen van geluidsoverlast. Dat 
kan er voor pleiten om dat soort zaken juist (liefst op elegante wijze én voorzien van geluidsdemping) aan de 
straatzijde aan te brengen in plaats van aan de achtergevel, alhoewel dat nog geen gemeengoed is. 
Luchtwarmtepompen zie je ook steeds vaker als een soort schoorsteenkanaal opgebouwd worden. Ook zijn er 
luchtwarmtepompen die net als een Velux dakraam in het schuine dak worden ingebouwd. Dit zijn voorbeelden 
van esthetisch mooiere oplossingen. 

Ook belangrijk is om bij het “nieuwe” ontwerp van de woning de installatie centraal te stellen. Die moet heel 
goed werken om bijvoorbeeld de woning op temperatuur te krijgen. Er moet niet dezelfde fout gemaakt 
worden zoals in het verleden met balansventilatie (vooral bekend geworden via het project Vathorst). Zie 
Handreiking ‘Switch naar aardgasvrij, kansen voor woningen in de pijplijn’ met praktische maatregelen en tips 
voor bouwprofessionals. Deze verschijnt binnenkort op website www.lenteakkoord.nl.

Procedures die met dit soort aanpassingen kunnen samenhangen zijn:
• Vaststellen/wijzigen bestemmingsplan
• Omgevingsvergunning bouwen/oprichten/afwijken bestemmingsplan
• Voor bodemenergiesysteem: 

•  omgevingsvergunning beperkte milieutoets (zie https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activitei-
tenbesluit/omgevingsvergunning/obm-categorien/installaties-overige/bodemenergiesystemen/) 

• Watervergunning (Waterwet)

Ruimtelijk meer ingrijpende aanpassingen – met name in dicht bebouwd gebied – kunnen zich voordoen wan-
neer er wijzigingen aan het netwerk moeten worden aangebracht, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een 
transformatorhuis, het vernieuwen van de elektriciteitskabels of het leggen van buizen voor aansluiten op een 
warmtenet. Procedures waar je dan mee te maken krijgt, zijn:
• Watervergunning bijvoorbeeld ogv van de Keur indien transformatiehuis op of nabij waterkering wordt 

geplaatst.
• Omgevingsvergunning voor de activiteit “werk of werkzaamheden uitvoeren” (voorheen aanlegvergunning)
• Vergunning ogv gemeentelijke verordening (Algemene verordening ondergrondse infrastructuren)

Deze opsomming is niet uitputtend – tijdens de looptijd van het Akkoord zal scherper in beeld worden 
gebracht welke procedures van toepassing kunnen zijn bij het switchen naar aardgasvrij

Intern bij de gemeente kunnen daarom veel afdelingen of disciplines zijn betrokken. Het is van belang om hen 
op de hoogte te brengen, en zo nodig bepaalde aanpassingen te doen in beleid (zoals leges, subsidies, 
welstand etc.).

http://www.lenteakkoord.nl
ttps://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/omgevingsvergunning/obm-categorien/installaties-overige/bodemenergiesystemen/
ttps://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/omgevingsvergunning/obm-categorien/installaties-overige/bodemenergiesystemen/
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Tip #8: Wijs de gasloze 
gebieden aan 

Met de wijziging van de Gaswet via de Wet VET (waarin het Amendement Jetten is opgenomen), hebben 
gemeenten de bevoegdheid gekregen om gebieden aan te wijzen waar nieuwe bouwwerken nog wel op het 
gasnet mogen worden aangesloten, maar ook om gebieden aan te wijzen waar de netbeheerder geen nieuwe 
aansluitingen mag realiseren 
(bestaande bouw). Dat laatste is een 
uitbreiding van de aanwijzingsbe-
voegdheid die gemeenten al hadden 
in gebieden waar warmtenetten 
liggen of komen. 

Er zijn dus 2 situaties te onderschei-
den
1. Gebieden aanwijzen waar een 

uitzondering komt en nieuwbouw 
nog wel op aardgasnet wordt 
aangesloten;

2. Gebieden aanwijzen waar in het 
geheel geen aansluitplicht meer 
is, ook niet voor bestaande bouw.

De gebiedsaanwijzingen moeten 
worden geregistreerd bij de ACM:
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/
energie/netbeheerders/gasaansluit-
plicht

Deze registratie kan ook worden 
gebruikt om de geswitchte projecten te registreren als een gebied waar geen gasnet ligt en ook niet meer zal 
komen.

Bij een geswitcht project zou de omgevingsvergunning bouwen kunnen worden gezien als het te registreren 
besluit, zodat geen apart besluit over gebiedsaanwijzing hoeft te worden genomen. Het registreren van een 
geswitcht project bij ACM is nodig zodat op één plaats een overzicht bestaat van alle gebieden met bouwwer-
ken in Nederland waar geen gasaansluiting ligt, en dit eenvoudig kan worden ingezien voor iedereen die daar 
belang bij heeft.

Daarom worden alle gemeenten met klem gevraagd om alle geswitchte projecten te melden bij ACM. Dat kan 
met bovengenoemde link naar de invulmodule voor meldingen voor het gasregister (de invulmodule en de 
handleiding staan onder de kop “Documenten voor gemeenten” op die webpagina). Het invoeren is eenvou-
dig en vraagt niet veel handelingen.

De database bij ACM zal overigens ook worden gebruikt voor de nog in te stellen “Alsnog Aardgasvrij Award”, 
een prijs voor partijen die relatief of absoluut veel projecten alsnog aardgasvrij maken. Een extra reden dus 
voor gemeenten om te zorgen dat projecten goed zijn geregistreerd.
 

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/netbeheerders/gasaansluitplicht
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/netbeheerders/gasaansluitplicht
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/netbeheerders/gasaansluitplicht
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Tip #9: Hou rekening met 
warmteplan of energieplan

Zorg dat het switchen van een bouwplan naar aardgasvrij er niet toe leidt dat een energieplan voor het omlig-
gende gebied onmogelijk wordt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat al een plan is gemaakt om een wijk binnen nu en 
5 jaar van het aardgas af te halen, en dat daarvoor systeemkeuzes zijn gemaakt. De betaalbaarheid van die 
systeemkeuze kan afhankelijk zijn van het aantal woningen of gebouwen in die wijk of buurt dat onderdeel uit-
maakt van het plan. Wanneer een bouwplan binnen dat gebied nu wordt geswitcht op basis van andere maatre-
gelen dan de beoogde energie-oplossing in de wijk, kan dat die oplossing onmogelijk of onnodig duur maken. 
In dat soort gevallen valt niet uit te sluiten dat het beter is om het bouwwerk toch nog een aantal jaar op aard-
gas aan te sluiten zoals de bedoeling was, zodat later alsnog kan worden meegelift op het plan voor de hele 
wijk of buurt. Uiteraard verdient het dan aanbeveling om na te gaan in hoeverre met aanpassingen van het 
bouwplan toch al zo veel mogelijk kan worden geanticipeerd op dat wijkplan. Ook is het essentieel dat altijd in 
overleg wordt getreden met de netbeheerder over de kansen en (on-)mogelijkheden, mede met het oog op 
het doen van verantwoorde investeringen die worden omgeslagen op alle energiegebruikers in het land. Verder 
is het verstandig om in overleg te treden met de provincie om te voorkomen dat oplossingen niet frustrerend 
werken op provinciale- of regionale warmteplannen. Deze werkwijze is in lijn met de bepalingen in de Gaswet 
en de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht waarmee gemeenten gebieden kunnen aanwijzen waar 
nieuwbouwplannen toch nog op aardgas mogen worden aangesloten. Ook daarin is bepaald dat sommige 
projecten misschien beter wel nog wel tijdelijk op het gas kunnen worden aangesloten, om de plannen voor de 
hele buurt of wijk niet in de weg te zitten.
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Tip #10: Draag het 
gemeentelijke beleid actief uit

Alle partijen die betrokken zijn bij de energietransitie en bij het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij hebben er 
belang bij dat het gemeentelijke beleid op het gebied van duurzaamheid, energie, bouwen en wonen eenvou-
dig en compleet is te raadplegen. Ga na of dit het geval is, en plaats het zo nodig op een aparte plek op de 
website, of in het gemeentelijke of regionale energieloket.

Zorg ook dat de communicatie – zowel energiebreed, als specifiek gericht op het switchen van projecten naar 
aardgasvrij – goed is afgestemd met andere partijen die een rol hebben in de energietransitie op lokaal/regio-
naal niveau: de provincie, de netbeheerder, energiebedrijven, ontwikkelaars, woningcorporaties, bouwers, 
installateurs, adviseurs, brancheverenigingen, bewonersorganisaties, lokale energie coöperaties, makelaars, 
hypotheekverstrekkers en parkmanagement.

En als laatste: vergeet niet om de collega’s in de eigen gemeentelijke organisatie goed te informeren.
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Generieke ondersteuning 
instrumenten

Switch teams:
Wanneer partijen een project aardgasvrij willen maken, kan er – indien nodig en gewenst – een beroep worden 
gedaan op een zogenaamd “switchteam”. Het team bevat minimaal 3 experts die tegen een vergoeding van 
500 euro per dag beschikbaar worden gesteld voor maximaal 5 dagen per persoon.
Meer info hierover staat in de tekst van het Akkoord (bijlage 1) en wordt nader bekend gemaakt aangezien de 
teams momenteel nog worden ingericht. Tot die tijd kan informatie worden ingewonnen via het mailadres
switchteam@rvo.nl .

Financiering
Kopers van een nieuwbouwwoning hebben wellicht een aanvullende financieringsbehoefte voor het alsnog 
aardgasvrij maken van hun woning. Ter oplossing hiervan is bedacht om het bestaande Nationaal 
Energiebespaarfonds de lening te laten verstrekken. De betrokken partijen (NVB, het NEF en de Rijksoverheid) 
willen voor 1 augustus 2018 duidelijk krijgen of het aanbieden van een dergelijke lening via het NEF mogelijk is. 
Partijen zijn hierover optimistisch, maar hebben nog wat tijd nodig voor de uitwerking. Voor veel mensen kan 
verhoging van de hypotheek overigens een aantrekkelijker optie zijn (want lagere rente). Maar niet in alle geval-
len hebben woningeigenaren nog ruimte om hun hypotheek op te hogen, en dan biedt het NEF wellicht uit-
komst.

In de tekst van het Akkoord (Bijlage 1) staat meer genoemd over financiering.

Netbeheerders hebben regelingen om projecten kosteloos of tegen beperkte kosten te wijzigen naar aardgas-
vrij (zoals van Stedin: https://www.stedin.net/over-stedin/pers-en-media/persberichten/stedin-roept-gemeen-
ten-op-nu-geen-aardgas-meer). Neem hierover vooral contact op met de netbeheerder in uw regio. 

Alsnog Aardgasvrij Award ( triple A)
Aan partijen die veel (getalsmatig of procentueel) nieuwbouw alsnog aardgasvrij realiseren, reikt de minister 
van BZK, bij bewezen succes van deze regeling, de triple A uit.

Kennis

Netbeheerders
• Netbeheerders bieden regelmatig ondersteuning aan gemeenten om gezamenlijk de stappen te bepalen 

en te ondernemen naar gasloos bouwen, bijvoorbeeld:
• Liander: https://www.liander.nl/partners/energietransitie/aardgasloos-wonen/stappenplan
• Enduris: https://www.enduris.nl/over-enduris/energietransitie/samenwerking-gemeenten.htm

Overzicht van alle regionale netbeheerders (gas): https://www.gasunietransportservices.nl/aangeslotenen/
systeembeheerders/regionale-netbeheerders-rnb/alle-regionale-netbeheerders-2

mailto:switchteam@rvo.nl
https://www.stedin.net/over-stedin/pers-en-media/persberichten/stedin-roept-gemeenten-op-nu-geen-aardgas-meer
https://www.stedin.net/over-stedin/pers-en-media/persberichten/stedin-roept-gemeenten-op-nu-geen-aardgas-meer
https://www.liander.nl/partners/energietransitie/aardgasloos-wonen/stappenplan
https://www.enduris.nl/over-enduris/energietransitie/samenwerking-gemeenten.htm
https://www.gasunietransportservices.nl/aangeslotenen/systeembeheerders/regionale-netbeheerders-rnb/alle-regionale-netbeheerders-2
https://www.gasunietransportservices.nl/aangeslotenen/systeembeheerders/regionale-netbeheerders-rnb/alle-regionale-netbeheerders-2
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RVO heeft een website met informatie en een helpdesk voor gemeenten. Hier wordt steeds de meest actuele 
informatie gepresenteerd – mede op basis van nieuwe inzicht en situaties die nog niet eerder in beeld waren. 
• https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/

green-deal-aardgasvrije-wijken/green-deal-aardgasvrije-wijken
• https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Start%20Aardgasvrij_inspiratie%20voor%20gemeenten.pdf

Lente Akkoord
Lente Akkoord ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) voorziet op haar website www.lenteakkoord.nl in infor-
matie voor ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties die ervaring willen opdoen met nieuwbouwwoningen, 
van BENG tot energieleverend, en aardgasvrij in combinatie met gezond, betaalbaar en opleverkwaliteit.
https://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2018/05/alternatieven-voor-aardgas.pdf

Vanaf eind augustus is de handreiking ‘Switch naar aardgasvrij, kansen voor woningen in de pijplijn’ met prakti-
sche maatregelen en tips voor bouwprofessionals te downloaden.

ACM
ACM heeft op haar website een heldere uitleg over de nieuwe regels t.a.v. de gasaansluitplicht en over de mel-
dingsplicht voor gemeenten: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/netbeheerders/gasaansluitplicht

VNG 
Leden van de VNG (ambtenaren, bestuurders en raadsleden) kunnen via verschillende kanalen vragen 
stellen aan de VNG. Dit kan via het vragenformulier op de website https://vng.nl/vragenformulier, via e-mail 
(info@vng.nl) of per telefoon (070 373 83 93). Deze vragen worden vervolgens zo snel mogelijk (en uiterlijk 
binnen 5 werkdagen) per mail of telefonisch beantwoord. VNG vraagt nadrukkelijk om dit kanaal te gebruiken 
(en niet te mailen naar individuele medewerkers), omdat hiermee optimaal zicht blijft op het aantal en het type 
vragen. Bovendien worden de vragen en antwoorden dan geregistreerd in het vraagregistratiesysteem. Deze 
databank bevat een schat aan informatie die onder andere – zonder gegevens van de vraagsteller – wordt 
gebruikt om vragen van andere gemeenten mee te beantwoorden. Ook wordt de vraagbeantwoording gemo-
nitord. We houden dus in de gaten of u op tijd antwoord krijgt.
De VNG deelt deze correspondentie niet met externe partijen. Hoogstens zal geanonimiseerde casuïstiek 
worden gebruikt bij gesprekken met RVO, BZK en EZK over de toepassing van de regeling. Hiermee wordt 
gegarandeerd dat gemeenten in alle vertrouwen vragen kunnen stellen zonder dat dit op straat komt te liggen.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/green-deal-aardgasvrije-wijken/green-deal-aardgasvrije-wijken
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/green-deal-aardgasvrije-wijken/green-deal-aardgasvrije-wijken
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Start%20Aardgasvrij_inspiratie%20voor%20gemeenten.pdf
http://www.lenteakkoord.nl
https://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2018/05/alternatieven-voor-aardgas.pdf
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/netbeheerders/gasaansluitplicht
https://vng.nl/vragenformulier
https://vng.nl/vragenformulier
mailto:info%40vng.nl?subject=


19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Tekst Akkoord 
Nieuwbouw Aardgasvrij



 

Pagina 1 van 9 
Nieuwbouw aardgasvrij – akkoord – 26 juni 2018 

Nieuwbouw aardgasvrij 
 

26 juni 2018 

Inleiding 
 
Aanleiding 
De wettelijke verplichting voor netbeheerders om nieuwbouw(woningen en utiliteitsgebouwen1) 
desgevraagd aan te sluiten op het aardgasnet komt per 1 juli 2018 te vervallen. Dit wordt geregeld 
met het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie. Met dat wetsvoorstel wordt beoogd bestaande 
belemmeringen voor de energietransitie weg te nemen en hiermee de Elektriciteitswet 1998 en de 
Gaswet toekomstbestendig te maken. Het wetsvoorstel is op 30 januari 2018 aangenomen door de 
Tweede Kamer en op 3 april door de Eerste Kamer. Op 9 april is het gepubliceerd in het Staatsblad2. 
De wet (in ieder geval het voor nieuwbouw relevante deel van de wet) treedt op 1 juli 2018 
inwerking3.  
 
Veel plannen voor nieuwbouw(woningen en utiliteitsgebouwen) zitten echter al in de pijplijn. In het 
wetsvoorstel is opgenomen dat de wet niet van toepassing is op verzoeken voor een 
aardgasaansluiting voor een bouwwerk waarvoor de aanvraag voor een vergunning is ingediend voor 
de inwerkingtreding van de wet. Het is echter wenselijk om in voorbereiding zijnde projecten of reeds 
vergunde projecten mét aardgasaansluitingen aan te passen naar aardgasvrije nieuwbouw. Zo worden 
maatschappelijke meerkosten - van het later aanpassen van deze gebouwen - vermeden. Gebouwen 
die met een CO2 arme bron worden verwarmd, dragen immers bij aan de 49% CO2-reductieopgave in 
2030. Zo maken we de uitdaging in aantal gebouwen die na oplevering aardgasvrij gemaakt moeten 
worden zo klein mogelijk. 
 
Doel 
Het doel is om afspraken te maken over hoe zoveel mogelijk van deze reeds geplande woningen / 
gebouwen aardgasvrij gebouwd kan worden. Kunnen we een regeling ontwerpen met afspraken die 
partijen in staat stellen om in voorbereiding zijnde projecten of reeds vergunde projecten mét 
aardgasaansluitingen alsnog aardgasvrij te realiseren? Momenteel wordt circa 55%4 van de woningen 
in de aanbouw-, vergunnings- en verkoopfase vrijwel5 aardgasvrij gerealiseerd. 
 
Wet Voortgang Energietransitie: aardgasaansluitplicht geschrapt, tenzij 
In de wet Voortgang Energietransitie is per 1 juli 2018 de aansluitverplichting voor nieuwbouw 
geschrapt, tenzij het college van burgemeester en wethouders het gebied aanwijst als gebied waar 
aansluiting op het aardgastransportnet strikt noodzakelijk is.6 Bij ministeriële regeling worden hiertoe 
nadere regels gesteld.  
 
Het schrappen van de aansluitverplichting voor nieuwbouw is niet van toepassing op verzoeken om 
een aansluiting waarvoor al een omgevingsvergunning is aangevraagd.7 Nieuwbouw die reeds in de 
pijplijn zit, kan dus – ook na het inwerking treden van de wet VET - worden aangesloten op aardgas.  
                                                
1 Het gaat om een aardgasaansluiting met een doorlaatwaarde van ten hoogste 40 m3(n) per uur. 
2 Staatsblad 2018 nr. 109: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-109  
3 Staatsblad 2018 nr. 129: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-129  
4 Bron: Bouwtrend (april 2018) Cijfers van woningen met een aardgasaansluiting. 
5 Het gaat hierbij om woningen met een aardgasaansluiting die alleen dient voor de bijverwarming en/of 
warmtapwater. Het aardgasverbruik voor deze woningen is beperkt (in sommige gevallen slechts enkele m3 
aardgas per jaar). 
6 Staatsblad 2018 nr. 109 p22: artikel II, onderdeel N, lid 7a 
7 Staatsblad 2018 nr. 109 p34: artikel XVa, lid 1 
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In het Bouwbesluit 2012 (artikel 6.10 lid 2) staat ook een bepaling over aansluiting op het aardgasnet. 
Daarom wordt het Bouwbesluit ook aangepast. Het kabinet streeft naar inwerkingtreding per 1 juli 
2018.  
 

Afspraken 
 
Fases bouwprojecten in pijplijn 
De mogelijkheden en benodigde acties om nieuwbouw alsnog aardgasvrij te realiseren, hangen samen 
met de fase waarin een bouwproject zich bevindt. Onderstaande indeling in de fases in de pijplijn 
dient als basis voor het in beeld brengen van de mogelijkheden en belemmeringen voor omschakelen 
naar aardgasvrij.  
 
Figuur 1 – Fases pijplijn 

 
 
 Fase 1 betreft de planontwikkeling. Het kan hierbij gaan om de ontwikkeling van woningbouw 

(zowel koop als huur), van utiliteitsbouw of om een gemengd project.8  
 In fase 2 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend, maar de vergunning is nog 

niet verleend. In deze fase vindt veelal de aanvraag voor een aardgas- en elektriciteitsaansluiting 
door de ontwikkelaar bij de netbeheerder plaats.  

 In fase 3 is de verkoop van de woningen / het project gestart. Een deel van de woningen / 
gebouwen is verkocht.  

 In fase 4 zijn voldoende woningen / gebouwen verkocht om te kunnen beginnen met de bouw. De 
bouw kan van start, maar er is nog niet daadwerkelijk gestart. In deze fase vindt veelal de aanleg 
van het netwerk plaats.  

 In fase 5 is de eerste schop in de grond gegaan.  
  

                                                
8 Als het gaat om sloop-nieuwbouw van sociale huurwoningen, vinden in deze fase de gesprekken plaats met de 
huidige huurders, onder andere over terugkeer in de nieuwe woningen en de hoogte van de huur. 
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Akkoord Nieuwbouw aardgasvrij 
 

Overwegingen 
 Overwegende dat in het belang van een effectieve aanpak van klimaatverandering de 

verduurzaming van de gebouwde omgeving essentieel is. 
 Benadrukkend dat het Klimaatakkoord van Parijs en het uitfaseren van Gronings aardgas betekent 

dat het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving op termijn eindig is.  
 Beseffende dat ongeacht de huidige CO2-intensiteit van het energiesysteem, de omschakeling naar 

een aardgasvrij gebouwde omgeving bijdraagt aan CO2-reductie.  
 Overwegende dat de bouw van nieuwbouwwoningen / -projecten verschillende fases kent en 

voorbereiding tot en met bouw geruime tijd in beslag kan nemen. 
 Overwegende dat verschillende woningtypen / gebouwen verschillende mogelijkheden hebben 

voor het alsnog aardgasvrij realiseren van de woning / het gebouw.  
 Beseffende dat de stand van de woningmarkt zich geen significante vertraging in de bouw en 

oplevering van nieuwbouwwoningen kan veroorloven.  
 Erkennende dat woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwers via het Lente-akkoord zich al 

langer inspannen voor energieneutrale nieuwbouw. 
 Benadrukkende dat er op dit vlak reeds grote stappen zijn gezet zodat in de nabije toekomst bijna 

energieneutrale woningen de standaard zullen worden. 
 Beseffende dat voor bouwplannen voorbij het definitief ontwerp vrijwel geen uniforme 

mogelijkheden zijn om de woningen / gebouwen alsnog aardgasvrij te maken, anders dan door 
maatwerk en intensief overleg tussen de betrokken partijen waarbij aanpassingen alleen binnen 
redelijke grenzen mogelijk zijn. 

 Beseffende dat het aanpassen van een plan naar aardgasvrij gevolgen kan hebben voor de kosten, 
de prijs en de financiering. 

 Zich realiserende dat het op korte termijn omzetten van plannen op aardgas naar plannen zonder 
aardgas inhoudt dat van de vijf beschikbare alternatieven er in het algemeen drie alternatieven 
beschikbaar zijn: (bestaande) warmtenetten, luchtwarmtepompen en bodemwarmtepompen. 
Twee van die alternatieven gaan uit van all electric, namelijk de luchtwarmtepomp en de 
bodemwarmtepomp. Voor appartementsgebouwen met een hybride of collectieve warmtepomp, 
die aardgas alleen als achtervang voor koude winterdagen gebruiken, bewerkstelligt het alternatief 
een elektriciteitspiek. 

 Erkennende dat er een groeiend maatschappelijk bewustzijn bestaat over de eindigheid van 
aardgas, de noodzaak tot klimaatbeleid en de wenselijkheid van aardgasvrije nieuwbouw.  

 Benadrukkend dat bestaande contractuele verplichtingen niet ongedaan gemaakt kunnen worden 
met dit akkoord.  

 
Spreken partijen met elkaar af: 
 

Uitgangspunten 
 Alle partijen steunen de omslag naar aardgasvrije nieuwbouw. 
 Dit akkoord gaat uit van de inzet en bereidheid van individuele partijen om reeds in ontwikkeling 

zijnde of reeds vergunde projecten alsnog aardgasvrij te realiseren. Het akkoord is niet juridisch 
bindend en bevat intenties en suggesties voor alle partijen om elkaar te stimuleren tot 
aanpassing.  

 Iedere partij heeft de mogelijkheid bij een andere betrokken partij aan te kloppen, als een of 
meerdere partijen de wens hebben tot het aardgasvrij realiseren van een nieuwbouwwoning of  
-project die gepland is met aardgas. De partijen spreken uit open te staan voor het gesprek over 
het alsnog aardgasvrij realiseren van in ontwikkeling zijnde gebouwen. 

 De afspraken richten zich op alle fases van de pijplijn. 
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 Deze afspraken lopen tot eind 2021. De partijen werken toe naar het aardgasvrij realiseren van 
75% van de totale nieuwbouw in de periode van 1 juli 2018 tot eind 2021. Alle partijen zetten zich 
in om dit percentage te overschrijden. De partijen gaan er vanuit dat de nieuwbouw vanaf 2022 
(vrijwel) volledig aardgasvrij is. Indien dat niet het geval is, kan deze regeling met instemming 
van de betrokken partijen (onbeperkt) worden verlengd. 

 

Afspraken per partij 
 
Alle partijen 
 De partijen stellen samen een communicatiedocument op waarin per doelgroep de wenselijkheid 

van het deelnemen aan deze regeling wordt belicht. De partijen brengen dit document via hun 
websites, nieuwsbrief, etc. onder de aandacht.  

 De partijen communiceren actief naar hun eigen achterban om bij te dragen aan het zoveel 
mogelijk aardgasvrij realiseren van nieuwbouwprojecten.  

 Bij specifieke nieuwbouwprojecten waarbij de proceskosten de grootste belemmering zijn, worden 
de proceskosten in kaart gebracht en treden de betrokken partijen erover in gesprek. 

 Vooruitlopend op en totdat de borging van het gehele Klimaatakkoord van start gaat, bespreken 
de leden van de werkgroep Nieuwbouw van de sectortafel Gebouwde omgeving de voortgang en 
doeltreffendheid van dit akkoord. In oktober 2018 komt de werkgroep bijeen om de voortgang te 
bespreken.  

 De partijen roepen de Alsnog Aardgasvrij Award (triple A) in het leven. Deze prijs wordt door de 
minister van BZK overhandigd aan de winnende partijen. Tijdens de bijeenkomst van de 
werkgroep in oktober 2018 zullen de criteria voor de triple A worden vastgesteld.  

 
Aedes 
 Aedes stimuleert corporaties die optreden als ontwikkelaar om met de gemeente in gesprek te 

gaan om het plan alsnog aardgasvrij te maken.  
 Aedes adviseert corporaties om (in het geval van sloop-nieuwbouw) het aanpassen van het plan 

met de huurders te bespreken. 
 Aedes adviseert corporaties om het aanpassen van het plan indien nodig met het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw te bespreken. 
 
Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw 
 Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw zullen in het najaar van 2018 een handreiking 

voor hun mede praktijkprofessionals gereed hebben om aardgaswoningen / -projecten die niet 
meer omgeswitcht kunnen worden omdat ze al voorbij definitief ontwerp zijn, in de pijplijn (in de 
optiesfeer) aardgasvrij-ready te maken. Daarbij maken ze gebruik van de ervaringen die zijn 
opgedaan in het kader van het ZEN Lente-akkoord. In de handreiking zal worden gewezen op de 
noodzaak om in een vroeg stadium contact op te nemen met de netbeheerder.  

 
Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB-bouw NVM en VEH 
 Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw maken samen met de NVM en VEH een 

handreiking om aan bewoners inzichtelijk te maken wat het switchen (op korte termijn of na 15 
jaar) technisch inhoudt. Deze is in het najaar van 2018 gereed. Onderdeel hiervan is een 
algemene berekening op basis van kengetallen. 

 
Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB-bouw, Netbeheer Nederland, Rijksoverheid, 
Stroomversnelling en Warmtebedrijven 
 Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB-bouw, Netbeheer Nederland, Stroomversnelling en 

Warmtebedrijven benaderen projectontwikkelaars, bouwbedrijven, netbeheerders en 
warmtebedrijven over het beschikbaar stellen van een pool van medewerkers voor het 
switchteam. Het switchteam ondersteunt partijen die plannen voor nieuwbouwprojecten willen 
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wijzigen om te kunnen switchen van aardgas naar een alternatieve vorm van warmtevoorziening. 
Het beheer van de pool en het selecteren en beschikbaar stellen van teams vindt plaats door RVO 
in opdracht van BZK. De bijdrage van BZK bestaat daarnaast uit het beschikbaar stellen van 
ruimtelijk ontwerpers op kosten van BZK. Loonkosten van de ingezette teamleden blijven bij hun 
werkgever. De inhurende partijen betalen gezamenlijk aan de werkgever een tegemoetkoming van 
€500 per dag per persoon (maximaal €7500). 

 
Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw 
 Als het alsnog aardgasvrij maken van een geheel project geen haalbare kaart is dan kan het nog 

wel goed mogelijk zijn dat individuele kopers extra stappen zetten om hun woningen aardgasvrij 
dan wel alvast zoveel mogelijk aardgasvrij-ready te maken waardoor een overstap in de toekomst 
naar aardgasvrij veel makkelijker gerealiseerd kan worden.  

 Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw stimuleren hun leden om kopers meer/minderwerk-
pakketten ten behoeve van het alsnog aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken, ook van reeds 
verkochte woningen, aan te bieden.  

 
Milieudefensie, Greenpeace, Natuur & Milieu, Natuur & Milieufederaties en Netbeheer 
Nederland 
 Partijen lanceren een website of sluiten aan bij een bestaande website zodat individuele partijen 

(projectontwikkelaars, bouwprojecten, makelaars, kopers, gemeenten) zich kunnen aanmelden als 
supporter van aardgasvrij, zodat partijen elkaar makkelijker kunnen vinden en samen op kunnen 
trekken. 

 
Nederlandse Vereniging van Banken 
 De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt het belangrijk dat (aspirant-)kopers goed 

geïnformeerd worden over de mogelijkheden om hun (toekomstige) woning aardgasvrij te maken, 
ook als de beoogde woning met een aansluiting op het gasnet wordt opgeleverd. De NVB zal deze 
doelgroep zo goed mogelijk informeren over de mogelijkheden waarop de kosten van het 
aardgasvrij kunnen worden gefinancierd, zodat voor elke situatie de best passende oplossing 
gevonden wordt. 

 
Nationaal Energiebesparingsfonds en Rijksoverheid 
 Kopers van een nieuwbouwwoning hebben wellicht een aanvullende financieringsbehoefte voor het 

alsnog aardgasvrij maken van hun woning. Uit gesprekken tussen de Rijksoverheid en de NVB is 
gebleken dat dit operationeel uitdagend is en tot een aantal praktische bezwaren leidt, die een 
dergelijke financiering duur maakt voor de kopers. 
Ter oplossing hiervan is bedacht het bestaande Nationaal Energiebespaarfonds de lening te laten 
verstrekken. Het NEF is hiertoe in principe graag bereid (vooralsnog tot een bedrag van € 10 
miljoen).  
Door de lening centraal aan te bieden kunnen de kosten van de lening beperkt worden. Voor de 
kopers wordt hiermee een praktisch alternatief geboden. 

 De Nederlandse Vereniging van Banken is bereid een gesprek te faciliteren tussen het Nationaal 
Energiebespaarfonds, de Rijksoverheid en die leden van de NVB die bereid zijn een eventuele 
extra bijdrage aan het Nationaal Energiebespaarfonds te leveren om deze leningen mogelijk te 
maken. 

 De NVB, het NEF en de Rijksoverheid spreken af om voor 1 augustus a.s. duidelijk te krijgen of 
aan alle randvoorwaarden voor het aanbieden van een dergelijke lening voldaan kan worden. 
Partijen zijn hierover optimistisch, maar hebben nog wat tijd nodig voor de formele uitwerking. 

 De Rijksoverheid zal, ingeval partijen overeenstemming bereiken over een uitvoerbare lening, dit 
mogelijk maken door uiterlijk 1 augustus 2018 de huidige subsidiebeschikking uit te breiden naar 
nieuwbouw, zodat het Nationaal Energiebespaarfonds de genoemde lening aan kan bieden per 1 
september 2018. 
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Nederlandse Vereniging van Makelaars 
 NVM stimuleert makelaars om actief en objectief te communiceren naar kopers over de 

(maatschappelijke) meerwaarde van een aardgasvrije woning.  
 NVM brengt de extra leencapaciteit van een nul-op-de-meter woning onder de aandacht bij 

makelaars en kopers. 
 NVM stimuleert makelaars om op basis van een algemene berekening op basis van kengetallen de 

investering van later naar aardgasvrij en kosten-baten van nu aardgasvrij inzichtelijk te maken.  
 De NVM ondersteunt makelaars bij bovenstaande punten.  
 
NEPROM en NVB-bouw 
 NEPROM en NVB-bouw stimuleren ontwikkelaars om met gemeenten in gesprek te gaan over de 

gemeentelijke ambities met betrekking tot aardgasvrij. 
 NEPROM en NVB-bouw stimuleren ontwikkelaars om bij netbeheerders te informeren of het 

aanleggen van een alternatieve energievoorziening zonder bouwvertraging mogelijk.  
 NEPROM en NVB-bouw stimuleren ontwikkelaars om de algemene berekening op basis van 

kengetallen specifiek in te vullen voor specifieke projecten om zo de investering van later naar 
aardgasvrij en kosten-baten van nu aardgasvrij inzichtelijk te maken. 

 
Netbeheer Nederland 
 Netbeheer Nederland ontwikkelt met de netbeheerders een methode om snel antwoord te geven 

op vragen van ontwikkelaars of gemeenten over de mogelijkheid vwb infrastructuur om (op korte 
termijn) projecten te realiseren en tot wanneer wijzigingen aan de infrastructuur mogelijk zijn.  

 Netbeheer Nederland adviseert netbeheerders om actief te communiceren naar partijen die een 
offerte aanvragen over de ambities en mogelijkheden omtrent het aardgasvrij realiseren van 
nieuwbouw.  

 Netbeheer Nederland komt met een uniforme regeling met daarin in ieder geval: 
o uitgangspunten om de aanpassingen met gesloten beurs uit te voeren. En om eventueel 

vooruitbetaalde kosten voor netaansluiting, die niet wordt uitgevoerd, terug te betalen;  
o uitgangspunten voor netbeheerders om de overeenkomst voor het realiseren van een 

aardgasvoorziening kosteloos aan te passen;  
o een voorstel voor een ontbindende voorwaarde in nieuwe contracten, die de mogelijkheid 

geeft het contract kosteloos te ontbinden. 
 Netbeheer Nederland maakt inzichtelijk wat de kosten zijn als een nieuwbouwwoning / -project 

met aardgas over 15 jaar alsnog van het aardgas afgaat.  
 De netbeheerder past de overeenkomst voor het realiseren van een aardgasvoorziening kosteloos 

aan mits het elektriciteitsnet uiterlijk met de geplande oplevering van de woning geschikt is voor 
all electric. 

 
Rijksoverheid 
 Het Rijk geeft vooruitlopend op dit akkoord duidelijkheid en communiceert breed over de op 

handen staande wet met de gevolgen voor ontwikkelaars, bouwers en bewoners.9 
 Het Rijk onderzoekt of (en indien nodig: hoe) de Gaswet moet worden aangepast om te 

voorkomen dat gebouweigenaren later alsnog een beroep kunnen doen op een aardgasaansluiting. 
 Het Rijk onderzoekt de mogelijkheid voor particulieren die hun nieuwbouwwoning al gekocht en 

gefinancierd hadden maar hem alsnog aardgasvrij willen laten maken om hun extra kosten via een 
goedkope lening van het Nationaal Energiebespaarfonds te financieren.  

 De minister van BZK reikt de Alsnog Aardgasvrij Award (triple A) uit. De rijksoverheid besteedt in 
haar communicatie aandacht aan de triple A en de partijen die de triple A (hebben) ontvangen.  

                                                
9 Zie: 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/05/Factsheet%20Gasaansluitplicht%20Amendement%20Jetten_BZKen
EZK.pdf  
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 RVO beheert de pool van medewerkers die beschikbaar zijn voor het switchteam.  
 Het Rijk biedt de mogelijkheid voor deelname van ruimtelijk ontwerpers aan de switchteams, zij 

kunnen verschillende oplossingsrichtingen inzichtelijk maken door uitvoeren van korte 
ontwerpende analyses, in samenwerking met de andere experts in het team. 

 RVO zorgt voor kennisdeling via de website op basis van ervaringen die de switchteams opdoen. 
RVO zorgt voor basisinformatie in de vorm van factsheets met o.a. belangrijke besliscriteria, 
valkuilen e.d. 

 Voor het overleg van de werkgroep Nieuwbouw in oktober 2018 over de voortgang en 
doeltreffendheid van dit akkoord verzorgt het Rijk cijfers, die de voortgang inzichtelijk maken. 

 
Vereniging Eigen Huis 
 VEH is een ledenorganisatie. VEH zal haar leden informeren en adviseren over aardgasvrije 

nieuwbouw. Daarnaast kunnen de juristen en bouwkundigen van VEH leden bijstaan met 
bijvoorbeeld contractbeoordelingen, een visuele controle tijdens de opleverkeuring en bemiddelen 
en zo nodig procederen in het geval van een geschil met de bouwer/projectontwikkelaar. Als VEH 
meerdere signalen krijgt van leden over zaken die misgaan dan kan dat leiden tot actie in het 
kader van belangenbehartiging.  

 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 VNG stimuleert gemeenten om in gesprek te gaan met ontwikkelaars om plannen alsnog 

aardgasvrij te maken.  
 VNG ondersteunt gemeenten in de communicatie richting kopers en huurders van 

nieuwbouwwoningen in ontwikkeling, en bouwers en ontwikkelaars van projecten in de gemeente 
over de gemeentelijke ambities t.a.v. een aardgasvrije gebouwde omgeving en over het alsnog 
aardgasvrij realiseren van nieuwbouw in de pijplijn.  

 VNG adviseert gemeenten om - indien een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend, 
maar de vergunning is nog niet verleend - slechts eenmaal leges in rekening te brengen indien de 
vergunning aangepast moet worden binnen de mogelijkheden die de gemeente daarvoor heeft. Zo 
nodig ondersteunt VNG de gemeente bij het aanpassen van de legesverordening. 

 VNG stimuleert gemeenten om - indien de vergunning al is verleend en het plan wordt aangepast 
naar aardgasvrij - geen leges in rekening te brengen voor de eventuele aanpassing van de 
vergunning binnen de mogelijkheden die de gemeente daarvoor heeft. Zo nodig ondersteunt VNG 
de gemeente bij het aanpassen van de legesverordening. 

 VNG informeert gemeenten hoe zij – zonder dat zij tot schorsing of opschorting over hoeft te gaan 
- de vaart in het proces kunnen houden wanneer in gesprek wordt gegaan over het aanpassen van 
het plan naar aardgasvrij nadat een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. 

 VNG informeert gemeenten hoe zij kunnen zorgen voor een centraal aanspreekpunt om het proces 
van projecten in het kader van deze regeling te stroomlijnen en waar partijen terecht kunnen met 
vragen en hulp rondom vergunningverlening. 

 VNG informeert gemeenten hoe zij eventuele lokale subsidie-instrumenten kunnen inzetten, 
specifiek relevant voor woningen die reeds zijn verkocht. Vanwege het versnipperde bezit zijn 
woningen in die fase immers lastig alsnog aardgasvrij te realiseren.  

 VNG informeert gemeenten hoe zij de ruimtelijke inpassing kunnen faciliteren ten behoeve van 
bijvoorbeeld de verzwaring van het elektriciteitsnet, dan wel uitbreiding of aanleg van een 
warmtenet en de procedures voor aanvraag daarvan. 

 VNG informeert gemeenten hoe gebieden, conform artikel 10, lid 7b van de Gaswet, kunnen 
worden aangewezen zodat de gebouweigenaren van nieuwbouw welke aardgasvrij wordt 
gerealiseerd, later niet alsnog een beroep kunnen doen op een aardgasaansluiting.  

 VNG wijst gemeenten op de mogelijkheid om in het legesbeleid gunstiger leges toe te passen voor 
plannen die alsnog aardgasvrij worden gemaakt, bijvoorbeeld met ‘groene leges’. 

 VNG ontwikkelt uiterlijk per 1 juli 2018 een eerste versie van een handreiking voor gemeenten 
over alle bovengenoemde punten. 
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Warmtebedrijven: Stadsverwarming Purmerend, Eneco, Nuon, Ennatuurlijk en HVC 
 Indien wordt aangesloten op een warmtenet zal de eenmalige (project-afhankelijke) 

aansluitbijdrage onderwerp zijn van overleg tussen ontwikkelaars en warmtebedrijven, gericht op 
een evenwichtige spreiding van kosten. In geval van inbreiding of direct aansluitende kleine 
uitbreidingen wordt zo veel mogelijk aangesloten bij eerder in rekening gebrachte 
aansluitbijdragen.   
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