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Geachte heer, mevrouw, 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer T. van Kesteren van de 

PVV gestelde vragen ex art. 38 RvO over steun doorzettingsmacht warmtenet 

Groningen. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. 

 

1. Is het college op de hoogte van het artikel van 18 mei jl. in het Dagblad van 

het Noorden over de komst van mogelijke dwangmaatregelen om inwoners van 

het aardgas af te krijgen? 

 

Het college heeft kennisgenomen van de berichtgeving in het Dagblad van het 

Noorden. 

 

2. Aan welke brief van de G40 wordt gerefereerd? Is deze brief ook namens de 

Gemeente Groningen verstuurd? En zo ja, waarom is de gemeenteraad 

hierover niet geïnformeerd? 

 

Op de website van de G40 [https://www.g40stedennetwerk.nl/nieuws/g40-gemeenten-

zo-lukt-de-warmtetransitie-niet] en als bijlage kunt u betreffende lobby brief vinden.  

De gemeente Groningen heeft zitting in de G40 en heeft daarom deze brief mede 

verstuurd. De inhoud van de lobbybrief past binnen onze ambities op het gebied van 

de energietransitie. Binnen dat kader handelen we en hebben we deze brief mede 

verstuurd. 

 

3. Staat het College van B&W achter de brief die namens de G40 is verstuurd? 

En zo ja, waarom? (met het verzoek aan het College om een uitgebreide 

toelichting). 

 

Wij staan achter deze brief zoals deze namens de G40 is verstuurd. Zoals u in de brief 

kunt lezen uiten wij onze zorgen over de voortgang van de warmtetransitie. In het 
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Volgvel 1 

 

kader van het Klimaatakkoord wordt van gemeenten verwacht dat in 2030 1,5 miljoen 

bestaande woningen geen verwarming op aardgas meer hebben. Met de huidige 

middelen en instrumenten gaat dit gemeenten niet lukken. Daarom wordt onderstaande 

motivatie over ‘doorzettingsmacht’ zoals weergegeven in de lobby brief door ons 

ondersteund en onderschreven: 

 

‘Een volledige omschakeling van een wijk naar duurzame verwarming is meestal de 

goedkoopste optie, zeker waar het aardgasnet toch al aan vervanging toe is. 

Tegelijkertijd is het voor gemeenten niet mogelijk een wijk van aardgas af te halen; 

ook niet bij ruime steun onder de bewoners. Dit gebrek aan instrumentarium leidt tot 

fors hogere kosten, zoals voor dubbele infrastructuur en een niet renderend 

alternatief. Deze kosten komen linksom of rechtsom bij de bewoner terecht. 

Gemeenten missen de wettelijke bevoegdheid om, wanneer dat in het kader van het 

algemeen maatschappelijk belang nodig is, een wijk van aardgas af te kunnen halen.’  

 

4. Kan het College aangeven welke mogelijke dwangmaatregelen het overweegt 

om inwoners van het aardgas af te krijgen?  

 

Het ligt niet voor de hand dat gemeenten eigen regelgeving gaan opstellen. Wij 

verwachten dat het Rijk de komende tijd wetgeving in samenhang met het 

Klimaatakkoord vaststelt om stappen te zetten in de warmtetransitie. 

 

5. Zijn er met het Rijk afspraken gemaakt over een eventuele doorzettingsmacht 

of andere instrumenten om ‘in het algemeen belang’ een wijk van het aardgas 

af te kunnen halen?  

 

Zie brief G40. 

 

6. Is het college voornemens om via doorzettingsbevoegdheden particuliere 

huizenbezitters te dwingen van het gas af te gaan? En zo ja kan het College 

aangeven welke instrumenten daarvoor kunnen worden aangewend? 

 

Zie het antwoord op vraag 3 en 4. 

 

7. In hoeverre kunnen inwoners en woningeigenaren in de gemeente Groningen 

op termijn zelf beslissen of zij hun gasaansluiting kunnen behouden? 

 

In het Klimaatakkoord heeft het Rijk aangegeven dat in 2050 alle 7 miljoen woningen 

en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij moeten zijn. Om dit voor elkaar te krijgen 

zullen er de komende jaren door het Rijk verschillende instrumenten, maatregelen 

ingezet worden om dit voor elkaar te krijgen.  

 

 



Volgvel 2 

 

Een bekend voorbeeld van een maatregel is bijvoorbeeld dat alle nieuwbouw met 

vergunningaanvraag na 1 juli 2018 geen aardgasaansluiting meer krijgen. 

Vanzelfsprekend houden wij de komende ontwikkelingen nauwgezet in de gaten.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 


