
 

Oplegnotitie convenant aardgasvrije nieuwbouw en bestaande bouw Holland Rijnland 

In het klimaatakkoord van Parijs hebben 195 landen afgesproken de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken. 

Nederland wil haar bijdrage aan het akkoord onder meer leveren door de bestaande bouw vóór 2050 af te 

koppelen van het aardgas. Daarnaast heeft het parlement een wetsvoorstel aanvaard dat erin voorziet dat 

nieuwbouw in principe niet langer wordt aangesloten op het aardgasnet. De wijziging is op 1 juli 2018 in 

werking getreden. 

 

Met de ondertekening van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 hebben de besturen van de 

provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland, Holland 

Rijnland en alle tot deze regio behorende gemeenten, hun ambities bepaald voor regionale samenwerking bij 

de energietransitie. Tot deze ambities behoren dat: 

1. nieuwbouw niet meer wordt aangesloten op aardgas; 

2. in 2050 in de gebouwde omgeving geen aardgas meer wordt gebruikt voor de verwarming van 

gebouwen. 

 

Waarom een convenant? 

De wetswijziging heeft gevolgen voor toekomstige nieuwbouwinitiatieven. Uit recent onderzoek blijkt echter 

dat in Nederland nog ca. 100.000 woningen mét aardgasaansluiting in de pijplijn zitten. In lijn met de 

wetswijziging voor nieuwbouw willen de regiogemeenten, de provincie en de netbeheerder in Holland Rijnland 

(Liander N.V.), waar mogelijk voorkomen dat al lopende plannen voor nieuwbouw leiden tot aansluitingen op 

het aardgasnet. Sommige gemeenten hebben voor lopende plannen zelfstandig reeds besloten tot een 

strategie aardgasvrije nieuwbouw. De meerwaarde van dit convenant is dat partijen in de regio een gelijk 

speelveld creëren voor initiatiefnemers in de bouwwereld en dat de gehele regio hiermee een signaal afgeeft: 

geen aardgasaansluitingen meer!  Daarnaast willen partijen gezamenlijk een methodiek van lokaal 

programmeren afspreken die ertoe leidt dat bij het fasegewijs afkoppelen van de bestaande bouw in de regio 

zo weinig mogelijk maatschappelijke kosten en overlast optreden. Gemeenten betrekken deze methodiek bij 

het opstellen van lokale warmtevisies. 

Het convenant wordt primair gesloten tussen partijen in de regio die een bepalende of faciliterende rol hebben 

in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, maar het convenant biedt andere partijen de 

gelegenheid toe te treden of als supporter het convenant te ondertekenen. De uitvoering van het convenant 

wordt geborgd in de organisatiestructuur van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025. Daartoe wordt 

de netbeheerder als agendalid toegevoegd aan de relevante gremia. De looptijd van het convenant is eveneens 

afgestemd op het akkoord.  

 


