
Aardgasvrije nieuwbouw 
We gaan het doen!

Nederland gaat Van Gas Los! In razend tempo volgen de ontwik-
kelingen elkaar de laatste tijd op. Met het aannemen van de wet 
VET (voortgang energietransitie) is aardgasvrije nieuwbouw nu 
vanaf 1 juli 2018 de norm. Slechts bij hoge uitzondering mag er 
nog een vergunning worden verleend die bouw op gas toestaat. 
De laatste jaren zijn er nog wel talloze vergunningen verleend 
voor nieuwbouwprojecten op aardgas. Dat houdt in dat er nog 
tienduizenden woningen in de planning staan die op gas ge-
bouwd gaan worden. Onhandig, want de nieuwe bewoners 
moeten vervolgens zorgen dat ze alsnog van gas los komen. 
Volgens de energieagenda van het kabinet moet Nederland 
namelijk uiterlijk in 2050 gasvrij zijn. Dat betekent dat er gemid-
deld 500 woningen per dag van het aardgas moeten worden 
afgekoppeld: een enorme opgave dus waar we zo snel mogelijk 
mee moeten beginnen.

We gaan VanGasLos!

Vangaslos 
of Aangasvast?
Het is natuurlijk niet ver-
standig om deze opgave nog 
eens groter te maken door 
nog meer nieuwe woningen 
op aardgas te bouwen. Toch 
gaan er de komende vijf jaar 
nog maar liefst ca. 100.000 
nieuwbouwwoningen op 
gas. Vervelend en duur voor 
kopers, want die moeten hun 
net opgeleverde huis al snel 
weer gaan verbouwen. 

WWW.WARMOPWEG.NL
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Hoe kan RVO helpen als er al een  
nieuwbouwvergunning is waarin een 
gasaansluiting is opgenomen?

Leo Brouwer, RVO:
“Als er al een bouwvergunning is die uitgaat van 
een gasaansluiting, kan het roer nog om. Om te 
onderzoeken of dat kan is er het Switchteam Aard-
gasvrije Nieuwbouw. Een team van deskundigen 
biedt snelle ondersteuning aan partijen om een 
gepland nieuwbouwproject te veranderen naar 
aardgasvrij. In 5 werkdagen adviseert het switch-
team of er geswitcht kan worden. Het advies gaat in 
op de mogelijkheden en financiële gevolgen van het 
aardgasvrij maken van het project. Het is een soort 
quickscan waarbij voldoende ruimte is voor maat-
werk. Er wordt hierbij samengewerkt met diverse 
organisaties in opdracht van het Ministerie van BZK.

Kijk voor meer details eens op de website van de 
RVO: www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-onder-
nemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/
switchteam-aardgasvrije-nieuwbouw 

Maya van der Steenhoven, initiator VanGasLos:
“Aardgasloos is straks het nieuwe normaal. Voor 
2022 zijn alle gemeenten verplicht een warmteplan 
te maken waarin staat welke wijk wanneer van het 
gas af gaat en hoe. Hier zullen ook nieuwbouwwij-
ken in staan. Tussen nu en 2024 worden - zoals het 
er nu uitziet - nog 100.000 nieuwe woningen aange-
sloten op aardgas. Enorm schrijnend. Het betekent 
namelijk dat de nieuwe bewoners de sleutel krijgen 
met de boodschap dat ze alweer mogen verbouwen. 
Dergelijke “spijtwoningen” willen wij voorkomen 
om de bewoners te beschermen. Bovendien is het 
moeilijk uit te leggen voor gemeenten dat bewoners 
van bestaande woningen van gas af moeten terwijl 
er tegelijkertijd nieuwe woningen worden gebouwd 
met een aardgasaansluiting. Ik ken gemeenten die 
kopers van nieuwbouw een brief sturen dat hun 
woning vrij snel alweer van het gas af zal moeten. 
Dit helpt de projectontwikkelaar om de bewoners te 
kunnen uitleggen dat meteen gasloos echt beter is. 
Helaas is gasloos soms echt nog niet mogelijk maar 
juist daarom is het belangrijk dat de mensen die 
wel gasloos willen, geholpen worden. Hier kan een 
gemeente wel echt een rol spelen door de project-
ontwikkelaar te dwingen mensen die per se gasloos 
willen die ruimte te geven, en hen een goed aanbod 
te doen. Wat dat betreft zijn de Switchteams uit het 
Klimaatakkoord ook echt een zegen.”
www.warmopweg.nl

Wat zou jij gemeenten adviseren om 
nieuwbouw zonder aardgas te krijgen?

Remko Zuidema, begeleidt en adviseert partijen 
om aardgasvrij te bouwen in Zuid-Holland: 
“Gemeenten kunnen handig hierop inspelen met een 
communicatiestrategie. Ze mogen niet namens een 
ontwikkelaar reclame maken, maar kunnen wel com-
municeren met bijvoorbeeld ‘Bij ons in de gemeente 
alleen Nul op de Meter’. Ontwikkelaars die daaraan 
meedoen mogen met deze communicatiestrategie 
meeliften, ernaar verwijzen, en hebben daarmee 
voordeel. Veel ontwikkelaars zijn bang voor onbegrip 
vanuit kopers. Dat eventuele onbegrip neem je weg als 
het bericht vanuit een vertrouwde bron komt, namelijk 
de gemeente. Het voordeel voor de gemeente is dat 
ze op deze manier de ontwikkelaars aan haar kant 
heeft en dat ze meer invloed heeft op hoe er gebouwd 
wordt. Het is al met al niet een kwestie van verbieden, 
maar van verleiden. Dat werkt veel positiever en beter 
om je doel van aardgasvrije bouw te bereiken.”
www.briqs.org

Wat raad je aan om nieuwbouw op  
aardgas zoveel mogelijk te beperken? 
Jan van der Meer, wethouder Duurzaamheid en 
openbare ruimte – Eindhoven:
“We gaan nu stap voor stap bewoners van bestaan-
de bebouwing helpen om van het aardgas af te ko-
men. In Eindhoven doen we dat wijk voor wijk. Maar 
stel dat er in je gemeente nog nieuwbouw is op 
aardgas. Wat kun je dan doen? Inventariseer aller-
eerst om hoeveel woningen het gaat in je gemeente. 
Ga vervolgens met ontwikkelaars in gesprek over 
het nut en de noodzaak van aardgasvrij bouwen. Ze 
jagen bewoners namelijk meteen op extra kosten 
als ze na oplevering van het aardgas af willen. En 
schakel vervolgens met de netbeheerder. Hoe kan de 
netbeheerder ontwikkelaars helpen om aardgasvrij 
te bouwen? Breng dus vooral partijen bij elkaar.”

Liesbeth Van Tongeren, wethouder Duurzaamheid 
en Energietransitie in Den Haag:
“Het is belangrijk dat de overheid consistent is. Als je 
mensen adviseert om van gas los te komen, moet je 
geen nieuwbouw aansluiten op gas. Je helpt mensen 
door hun nieuwe huis van gas los op te leveren. Zij zijn 
klaar voor de nieuwe toekomst. Het zou sneu zijn om 
hun huis eerst aan te sluiten op gas zodat zij hun nieu-
we huis op korte termijn weer over de hoop moeten 
halen en daarvoor extra kosten moeten maken.” 
Bron: www.lente-akkoord.nl/aardgasvrije-nieuw-
bouw-zo-doe-je-dat


