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In het licht van het Wetsvoorstel voortgang energietransitie vraagt gemeente Utrecht graag aandacht 
voor de volgende punten: 

1. Tempo maken  
Gemeente Utrecht is blij met de uitbreiding van de mogelijkheid om op lokaal niveau te 
experimenteren met het verduurzamen van de energievoorziening. Wij hebben er vertrouwen in dat 
met de voorgestelde wetswijzigingen ruimte ontstaat om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld 
aardgasloze wijken, waarbij zowel individuele als collectieve duurzame warmte-oplossingen mogelijk 
zijn, en hopen in het belang van de energietransitie dat deze ruimte door de minister ruim zal worden 
ingevuld.  

Samen met partners in de stad streven wij naar het realiseren van de eerste aardgasloze wijken in de 
bestaande gebouwde omgeving in 2025. Dat betekent dat wij al op korte termijn in gesprek willen 
gaan met onze bewoners om belangrijke keuzes voor te bereiden over welke alternatieve warmte-
infrastructuur in deze gebieden wenselijk en haalbaar is. Dit proces vergt het nodige commitment van 
onze partners en van onszelf als gemeente. Daarom is het voor ons van groot belang dat wij kunnen 
rekenen op de juridische ruimte om –op een zorgvuldige manier en in goed overleg met de Minister– 
bij wijze van experiment af te wijken van met name de Gaswet. Gemeente Utrecht pleit daarom voor 
een spoedige behandeling van de het wetsvoorstel in de kamer met het oog op inwerkingtreding 
uiterlijk in 2018. 

2. Aansluitplicht aardgas bij nieuwbouw 
Volgens de voorgestelde wetswijziging blijft een AMvB nodig om af te kunnen wijken van de 
aansluitplicht op het aardgasnet bij nieuwbouw. Gezien de heldere CO2 reductiedoelstelling voor 2050 
en de afschrijvingstermijn van aardgasnetten, in combinatie met de vele -technisch en financieel 
haalbare- mogelijkheden die er nu al zijn om nieuwbouwwoningen zonder aansluiting op het 
aardgasnet te realiseren, ligt het echter voor de hand om deze aansluitplicht zo snel mogelijk te 
schrappen om ‘stranded assets’ te voorkomen. Het Wetsvoorstel voortgang energietransitie zou 
hiermee concreet en voortvarend invulling geven aan de Energieagenda van december 2016. 

3. Positionering regionale netbeheerder 
Gemeente Utrecht en netbeheerder Stedin werken nauw samen in de energietransitie en hebben 
daartoe zomer 2016 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, gericht op kennisuitwisseling, 
gezamenlijk onderzoek in experimenten, plannen voor gebiedsontwikkeling en infrastructuur. De 
figuur van het ‘investeringsplan’ die in het Wetsvoorstel voortgang energietransitie wordt 
geïntroduceerd sluit goed aan bij de werkwijze zoals wij die voor ogen zien. Ook de 
experimenteerruimte die met het wetsvoorstel wordt geboden draagt bij aan de realisatie van onze 
gezamenlijke doelen.  

Op termijn zien wij de positie van netbeheerders veranderen, in lijn met de ontwikkeling  van 
‘aansluitplicht’ naar ‘warmterecht’. Dit vergt intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen, en een 
fundamenteel andere werkwijze en afwegingskader voor regionale netbeheerders bij de invulling van 
hun publieke rol. Door het faciliteren van de transitie naar een duurzame energievoorziening als één 
van de kerntaken van netbeheerders te benoemen, zou dit wetsvoorstel meer houvast kunnen bieden 
aan netbeheerders als het gaat om hun taken en verantwoordelijkheden bij het afwegen van 
alternatieve energie-opties op gebiedsniveau. Ook zou dit de ACM en de Minister meer houvast bieden 
bij het beoordelen van nut en noodzaak van voorgestelde uitbreidings- en vervangingsinvesteringen 
van netbeheerders. Utrecht pleit er daarom voor om het faciliteren van de energietransitie als één van 
de kerntaken van netbeheerders te benoemen. 
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Het Wetsvoorstel voortgang energietransitie beperkt zich in de taakomschrijving van netbeheerders 
slechts tot elektriciteits- en gasnetten. Daar waar alternatieve duurzame warmte-opties in beeld 
komen die nu niet geregeld worden in de Gas- of Warmtewet, moet de publieke taak van 
netbeheerders nog nader uitgewerkt worden (zie ook punt 4).  

4. Hoe verder 
Voor de komende jaren zien wij – zoals ook benoemd in de Energieagenda – nog een grote opgave als 
het gaat om het aanpassen van de wet- en regelgeving om de transitie van fossiel aardgas naar 
duurzame warmte-opties in de gebouwde omgeving mogelijk te maken: 

• Uiteindelijk zal de aansluitplicht voor aardgas in de Gaswet moeten worden vervangen door een 
breder aansluitrecht op energie-infrastructuur (o.a. verwarming, warm tapwater, koken); 

• De regierol van gemeenten bij de keuze voor de meest optimale energie-infrastructuur op 
gebiedsniveau moet nader worden uitgewerkt in wet- en regelgeving, inclusief 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

• De huidige Gaswet en Warmtewet bieden – ook bij invoering van dit Wetsvoorstel voortgang 
energietransitie – geen houvast voor oplossingen anders dan aardgasnetten of warmtenetten in de 
zin van de Warmtewet. Spelregels voor andere typen warmtevoorziening, zoals individuele 
oplossingen of collectieve warmte-oplossingen anders dan aardgas of stadswarmte, ontbreken. In 
het belang van de energietransitie moet deze leemte zo snel mogelijk worden ingevuld, waardoor 
een integrale afweging tussen verschillende warmte-opties mogelijk wordt. 

Dit vergt intensieve afstemming en samenwerking tussen Rijk, lokale overheden, netbeheerders, 
woningbouwcorporaties, bewoners en andere stakeholders. De experimenten die door invoering van 
dit Wetsvoorstel voortgang energietransitie mogelijk worden gemaakt zien wij als belangrijke input 
voor deze noodzakelijke wetswijzigingen. 


