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Geachte heer Boswijk,

ln uw brief d.d. 14 novembe r 2o17 heeftuw fractie ons vragen ex. Art. 47 RvO gesteld met betrekking tot de

berichtgeving over'geen gasaansluiting in Zuid-Holland' van l4 november 2017. Onderstaand treft u de

beantwoording van deze vragen aan.

Toelichtinq
ln diverse media, waaronder het Algemeen Dagbladl, verscheen afgelopen weekend dat de Provincie Zuid-

Holland wil dat alle nieuwbouw - van woningen tot kantoren en kassen - energieneutraal en fossielvrij is. Dat

hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd in het ontwerp van de actualisering van de Visie ruimte en mobiliteit'

De wijziging betekent dat nieuwbouwplannen die bijvoorbeeld nog voozien zijn van gasaansluitingen hezien

zouden moeten worden.2

Naar aanleiding van dit besluit van de Provincie Zuid-Holland heeft het CDA de volgende vragen aan het

college van GS:

1. ls GS op de hoogte van deze ontwikkeling?

Antwoord
Ja, GS zijn hiervan oP de hoogte.

t httos://www.ad.nl/groene-haryalle-huizen-ingroene-hart-in-2035-energieneutraal-aac1c3ba/
2 nttb:/www.stadszãken.nl/circulair/energiet'l2l}talle-nieuwbouw-zh-energieneutraal/
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Z. ls GS van plan de provincie Zuid-Holland hierin te volgen? Zo ja, wat zijn hiervan de consequenties?

Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Enerzijds is het antwoord op deze vraag ja en andenijds nee. Ja, omdat we als provincie Utrecht een

soortgetijke ambitie hebben als de provincie Zuid-Holland, nameliik de ambitie om in 2040

klimaatneutraal te zijn. Deze ambitie is door u in de vorm van de energieagenda vasfgesfeld (19-9-

2016). Om in 2040 klimaatneutraal te kunnen zijn is het van belang dat zowel nieuwbouw als

bestaande bouw aardgasvrq rs. Vandaar dat de focus in de energieagenda ligt op de gebouwde

omgeving en energiebesparing, zowel bii bestaande bouw als nieuwbouw.

Nef a/s de provincie Zuíd-Holtand proberen we partijen te beïnvloeden om nieuwbouw aardgasvrii te

realiseren. Hie¡voor hebben we onder andere de leidraad aardgasvrije en energieneutrale nieuwbouw

Iaten opstelten waardoor gemeenten inzicht hebben gekregen in de (on)mogeliikheden van

aardgasvrije nieuwbouvf . Een recent voorbeeld is het proiect "De Horden", waarbii we samen met de

gemeente Wk btj Duurstede succesyo/ geïnteruenieerd hebben met het inzetten van expertise

waardoor een nieuwbouwappartementencomplex'Nul op de Meter' en aardgasvrii geworden is.

We volgen de provincie Zuid-Holtand niet in het herzien van alle nieuwbouwplannen omdat wij niet

denken dat dit de meest effectieve manier is om deze transitie te versnellen. Wii kiezen ervoor om

partijen zo breed mogelijk te ondersteunen om aardgasvriie (nieuw)bouw te helpen realiseren. ln het

kader hiervan hebben we dit jaar de Green Deal Aardgasvrije wiiken ondertekend. Daarnaast

organiseren we hierover het gesprek (bijv. het warmtecongres: "van het gas los" afgelopen iuni) en

faciliteren we gericht partijen in de vorm van expertise, capaciteit en/of financiering.

Tenslotte is het goed te realiseren dat de transitie naar een duurzame warmtevoorziening in de

beginfase zit. Er is op dit moment nog weinig eruaring met (bestaande) wiiken aardgasvrii maken

waardoor de consequenties nog niet volledig in beeld zijn. Wel is duideliik dat deze transitie behoorliike

investeringen zal vergen in de gebouwde omgeving, de energie-infrastructuur en dat deze transitie

iedereen in Nedertand zal gaan raken (uim 7 miljoen huishoudens waaruan 550.000 in de provincie

IJtrecht). Op nationaat niveau wordt in 29 wijken kennis ontwikkeld en gedeeld om onduideliikheden in

wetgeving, financiering, verantwoordelijkheden en bevoegdheden weg te nemen. In de provincie

LJtrecht participeren twee gemeenten in deze Green Deal Aardgasvriie wiiken: de gemeente Utrecht

(wijk Overvecht Noord) en Woerden (wijk Schilderskwaftier)). tlVij volgende deze ontwikkelingen

nauwgezet, verzorgen de kennisdeting in de regio en zoeken samen met partners zoals

woningbouwcorperaties, netbeheerder Stedin en gemeenten naar kansen om naast nieuwbouw ook de

bestaande bouw aardgasvrii en foekomsfbestendig te maken'

Samenvattend kan gesteld worden dat het doel van de beiden provincies eenzelfde is, waarbii de wiize

om hier te komen deels overlapt (ambitie en interuenties) en deels verschilt (aanpak). Gezien de fase

van de transitie is het goed dat er diverse aanpakken ziin om de transitie naar duurzame warmte te

realiseren.
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