
GAS, BREI ER 
EEN EINDE AAN!
Geachte Kamerleden,

Voor Groningers is niet alleen een ruimhartige schadeafhandeling van belang. Voor hen en om de 
Nederlandse uitstoot van broeikasgassen te beperken, is het essentieel snel te stoppen met het gebruik 
van aardgas voor het verwarmen van  woningen en gebouwen. Alternatieven zijn beschikbaar: duurzame 
restwarmte, warmte van de zon en uit de bodem.

Stoppen met gas kan, als er duidelijke sturing is. Pas als de regering kaders stelt, middelen beschikbaar 
stelt en gemeenten faciliteert, zal de gastransitie echt op gang komen. Als het Rijk niet snel de leiding 
neemt, wordt het Parijs-akkoord onhaalbaar en mist de Nederlandse (bouw)industrie een kans om te 
innoveren en voorop te lopen. Wij vragen u daarom:

1) Vervang de aansluitplicht gas door een aansluitverbod voor nieuwbouw en een recht op warmte. 
Geef zo netbeheerders de ruimte om te stoppen met het aanleggen en vervangen van gasnetten 
en om meer te investeren in warmtenetten en slimme electriciteitsnetten.

2) Zorg voor schaal en innovatie door grote transitieprojecten op gang te brengen met corporaties 
en gemeenten. 

3) Geef gemeenten de opdracht en de mogelijkheden om de overgang van gas naar duurzame 
warmtevoorziening te regisseren, te realiseren en knopen door te hakken

4) Zorg voor investeringszekerheid, een gelijk speelveld en een rechtvaardige behandeling van 
eigenaren van woningen en gebouwen. Verplicht alle eigenaren tot een een minimale 
energieprestatie, afhankelijk van bouwjaar, woningtype en gebruiksfunctie. 

5) Zorg voor voldoende financiële steun voor bewoners en eigenaren. Voer een woonlasten-
waarborg in voor huurders, zodat woonlasten dalen of in ieder geval niet stijgen. Continueer 
stimulerings- en financieringsregelingen voor eigenaren. Sta als overheid garant voor de dekking 
van de voorfinanciering.

6) Maak het gebruik van aardgas minder aantrekkelijk, door het verhogen van de prijs van aardgas, 
boven een jaarlijks te bepalen basishoeveelheid gas per huishouden die niet duurder wordt.

Alleen een sociaal rechtvaardige overgang van gasgestookte naar duurzaam verwarmde woningen, zal op
maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Daarom is het cruciaal dat juist minder draagkrachtige 
huurders en woningeigenaren tegemoet worden gekomen. 

In de komende kabinetsperiode is herziening nodig van o.a. de Gaswet, de Omgevingswet en de 
bouwregelgeving. Om de gastransitie een goede start te geven is er dus ook voor de Kamer werk aan de 
winkel. We rekenen op uw inzet.


