
Geachte raad, 

 

Met deze brief informeren wij u over het convenant aardgasvrije nieuwbouw en bestaande bouw 

Holland Rijnland (zie bijlage). Dit convenant is door de partijen van het Energieakkoord Holland 

Rijnland 2017-2025 ontwikkeld in samenwerking met netbeheerder Liander N.V. 

Het in september 2017 gesloten Energieakkoord spreekt de ambitie uit dat Holland Rijnland in 

2050 een energieneutrale regio is. Voor de warmtevoorziening in de regio hanteert het akkoord de 

volgende uitgangspunten: 

- nieuwbouw wordt niet meer aangesloten op aardgas; 

- in 2050 wordt in de gebouwde omgeving geen aardgas meer gebruikt voor de verwarming 

van gebouwen. 

De gewijzigde Gaswet, die op 1 juli 2018 in werking is getreden, gaat ervan uit dat nieuwbouw in 

principe niet meer op aardgas wordt aangesloten. Tot voor kort was het nog zo dat een 

kleinverbruiker een beroep kon doen op de aansluitplicht van de netbeheerder. In de nieuwe wet is 

de ‘ja, mits’-regeling ingeruild voor een ‘nee, tenzij’-principe. Alleen bij zwaarwegende redenen kan 

een uitzondering worden gemaakt op het aansluitverbod. 

Toekomstige nieuwbouwinitiatieven zullen dus niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Er 

zitten echter nog bouwplannen met aardgasaansluiting in de pijplijn waarvoor vóór 1 juli 2018 

vergunning is aangevraagd. Het realiseren daarvan leidt tot kapitaalvernietiging (de aansluiting zal 

ruim vóór het einde van de technische levensduur worden beëindigd) en zadelt eigenaren/huurders 

op met een transitieopgave omdat hun warmtevoorziening niet toekomstbestendig is. De raad 

heeft zich/Wij hebben ons eerder uitgesproken voor het, waar mogelijk, alsnog aardgasloos maken 

van lopende nieuwbouwplannen die nog uitgaan van een aardgasaansluiting (raads-

/collegebesluit/motie d.d. …….) Het convenant is in lijn met dit standpunt en verklaart het van 

toepassing op de gehele regio Holland Rijnland. Dit leidt tot een gelijk speelveld voor 

initiatiefnemers in de hele regio.  

Aanvullend bevat het convenant afspraken over het aardgasvrij maken van bestaande bouw. Deze 

afspraken hebben onder meer tot doel basisgegevens uit te wisselen die de route naar een 

aardgasvrije samenleving mede beïnvloeden. Ook zijn ze gericht op het realiseren van een 

afgestemde planning van werkzaamheden aan de infrastructuur, zodat overlast en extra 

maatschappelijke kosten door meerdere arbeidsgangen worden voorkomen.  

De afspraken ondersteunen de ambities van het Energieakkoord . Wij zijn derhalve voornemens 

het convenant te ondertekenen. 

 

Burgemeester en wethouders van …..  


