
Motie vreemd aan de orde van de dag

“Stop met het aardgasvrij maken van bestaande huizen”

De gemeenteraad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 27 januari 
2021.

Concluderende dat:

 het experiment ‘het aardgasvrij maken van bestaande huizen’ in de 
stadswijken Selwerd en Paddepoel uiteindelijk zal leiden tot een forse 
verhoging van de woonlasten;

 er weinig of geen draagvlak is voor huizen van het gas af en/of voor 
aansluiting op warmtenetten, vanwege de hoge kosten voor zowel huurders 
als voor kopers van een nieuwbouw huis;

 de steun voor de gasverlichting afneemt en de weerstand ertegen toeneemt; 
 er nauwelijks succesverhalen zijn te melden;
 gas schoner, goedkoper, betrouwbaarder en vriendelijker voor het klimaat is 

dan enig andere brandstof of ‘duurzaam’ alternatief;
 Nederland de beste infrastructuur voor gas ter wereld heeft;
 de gemeente Groningen er nauwelijks in zal slagen om de inwoners van 

Groningen een aantrekkelijk bod te doen;
 van het gas af de kern van het klimaatbeleid is die de inwoners van de 

gemeente Groningen hard in de portemonnee zal treffen;
 er inmiddels sprake is van verspilling van vele miljarden gemeenschapsgeld 

aan zinloos en contraproductief klimaatbeleid.

Overwegende dat:

 biomassa, windturbines En zonnewendes de Nederlandse samenleving 
miljarden aan subsidiegeld kost;

 van het gas af Voor een modaal gezin op termijn In de papieren zal lopen;
 het klimaatakkoord en het voorgenomen van het gas af beleid voor de 

gemeente Groningen tot hogere kosten zal leiden;
 het gevolg van de energietransitie en van het gas af in het bijzonder 

verliesgevend is, en door de inwoners zal moeten worden bijgepast;
 door de energietransitie de woonlasten voor de inwoners fors omhoog zullen 

gaan;
 we door schade en schande moeten leren van de mislukte proefprojecten 

elders in het land omdat de inwoners door het beleid van ‘alles en iedereen 
van het gas af’ duurder uit zijn dan met een gasaansluiting.



Roept het college op om: 

 alle “bad practises” ter harte te nemen en het voorgenomen klimaatbeleid met 
name ‘van het gas af’ te heroverwegen, dan wel te herzien.

En gaat over tot de orde van de dag! 

Ton van Kesteren
PVV Groningen


