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Motie  - aardgasloze nieuwbouw 
De Gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 2 en 3 oktober 2018, 

Gelezen  

- het College werk Programma waarin het voornemen staat aardgasloos te willen gaan 
bouwen;  

- diverse publicaties, o.a. het rapport “Toekomstbestendige gasdistributienetten” d.d.  5 juli 
2018, waaruit blijkt dat de bestaande gasdistributienetten geschikt zijn om biomethaan of 
100% waterstof te transporteren; en ook de moderne materialen als slagvast PVC, PE en 
kathodisch beschermd staal zijn geschikt voor het gebruik van deze duurzame gassen;  

Overwegende dat 

- genoemde rapportage tot stand is gekomen door Netbeheer Nederland in opdracht van 
KIWA;  

- KIWA een gerespecteerd en onafhankelijk certificerings-, test- en inspectie instituut is;  
- er geen sancties van overheidswege bestaan op het niet kunnen voldoen aan het streven om 

een bepaalde hoeveelheid aardgasloze woningen te realiseren;  
- het College voornemens is alleen nieuwbouw te plegen binnen de rode contouren;  
- er binnen Stichtse Vecht blijkens het College standpunt alleen op kleine schaal binnen de 

rode contour nieuwbouw gepleegd kan worden;  
- het onderzoeksrapport ‘aardgasloze nieuwbouw’ knelpunten benoemt die vooral een rol 

spelen bij de (kleinere) binnenstedelijke locaties (financieel, organisatorisch en technisch);  
- dergelijke knelpunten tot vertraging in de bouwproductie kunnen leiden;  
- het op zo kort mogelijk termijn realiseren van nieuwe woningen een zeer hoge prioriteit 

heeft vanwege de nu bestaande extreem lange wachttijden;  

Besluit 

1) Het College op te dragen om in regionaal verband een heroriëntatie aan de orde te stellen op 
het uitgangspunt, de termijn waarop en het te realiseren kwantum van aardgasloze 
nieuwbouw, gelet op het in de nabije toekomst kunnen benutten van waterstof in het 
aardgasnet. 

2) Bestaande woningbouw ontwikkelingen binnen Stichtse Vecht niet te laten vertragen door 
het aardgasloos bouwen en daarvan, indien dit tot vertraging in de bouwproductie leidt, af te 
zien. 

En gaat over tot de orde van de dag 
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