
Geachte Raadsleden/Wethouders 

Er is steeds meer aandacht voor de risico's van gaswinning en de omslag die Nederland moet 

maken van aardgas naar duurzame warmte. En door omwonenden en de landelijke politiek 

wordt een steeds groter beroep gedaan op lokale overheden in dit dossier. Burgers verwachten 

een actieve rol van hun lokale overheid bij de procedures rond gaswinning. En burgers kijken 

naar de lokale overheid voor het aardgasvrij maken van woonwijken. Milieudefensie is al een 

aantal jaren intensief betrokken bij deze discussie, en op basis van deze ervaring hebben we 

gemeentes een handreking doen.  

Gaswinning en lokale overheden.  

Ook buiten Groningen verzetten steeds meer provincies en gemeenten zich tegen gaswinning 

uit kleine gasvelden. Terecht is er meer aandacht voor de risico's en worden er twijfels 

geplaatst bij het nut van extra gaswinning. Veel lokale overheden worstelen nog met hun rol 

en de mogelijkheden van de vernieuwde Mijnbouwwet. Op basis van succesvol verzet van de 

gemeente Noord Oost Polder en Boxtel tegen schaliegas hebben de juristen van 

Milieudefensie een handleiding geschreven voor lokale politici en beleidsambtenaren. Wij 

hopen hiermee lokale overheden op weg te helpen in een voor velen onbekend beleidsterrein.  

https://milieudefensie.nl/publicaties/bestanden/juridische-mogelijkheden-tegen-

gaswinning/view 

 

De warmte-transitie en lokale overheden.  

Nederland gaat de komende decennia van het aardgas. Dat betekent dat er jaar na jaar steeds 

een groot aantal woningen moet worden voorzien van een ander verwarmningsprobleem. Ook 

de wijken in uw gemeente of provincie moeten omschakelen. Op tijd beginnen voorkomt 

tijdsdruk, spaart het klimaat en ontlast de Groningers. 

De komende jaren moet er daarom veel gebeuren. Hieronder geven we een overzicht 

Onderzoek 

De warmte-transitie is lokaal maatwerk. Bepalen wat er kan, waar te beginnen, en wat dat 

kost, betekent: technisch onderzoek, overleg met netbeheerders, corporaties en lokale 

restwarmte leveranciers.  

Participatie 

De warmte-transitie gaat over het huis van mensen. Tijdig in gesprek gaan met de inwoners 

op wijkniveau is daarom cruciaal voor draagvlak.  

Sociale Transitie 

Kies voor wijken waar investeren sociale meerwaarde heeft. 

https://milieudefensie.nl/publicaties/bestanden/juridische-mogelijkheden-tegen-gaswinning/view
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Bespreek met beroepsonderwijs en ondernemers hoe ze kunnen inspelen op 

verduurzamingsmarkt 

 

Zorgzame gemeente 

Hoe gaat de gemeente inwoners helpen bij de omschakeling? Niet iedereen kan de meerkosten 

opbrengen, of zelf investeren.  

 

We roepen u op om voor de hele gemeente in kaart te brengen welke opties er zijn voor 

duurzaam verwarmen zonder gas en hierover het gesprek met de bevolking aan te gaan. 

Tegelijkertijd is het cruciaal om ook echt aan de slag te gaan, in een aantal wijk(en). Dat 

levert niet alleen resultaat op, het laat burgers en bouwondernemers ook zien dat de 

energietransite niet langer toekomstmuziek is.  

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via energie@milieudefensie.nl. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jorien de Lege 

campagneleider energie Milieudefensie 
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