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Geachte woordvoerder,

Donderdagavond 13 december debatteert uw Kamer over de Wijziging van de Crisis- en Herstelwet
in verband met het versnellen van de woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling,
zoals het verduurzamen van het energiegebruik (35013).
Door de fracties van de ChristenUnie en D66 is een amendement (35013-08) ingediend dat verzoekt
de Gaswet toe te voegen aan de lijst van wetten waarvan op grond van artikel 2.4 van de Crisis- en
Herstelwet mag worden afgeweken voor experimenten ten behoeve van duurzame ontwikkeling in
de fysieke leefomgeving.
De steden van het G40 stedennetwerk ondersteunen dit amendement van harte. De steden willen
zich ten volle inzetten om op een snelle en zorgvuldige manier hun bijdrage aan de energietransitie
te leveren. De grote respons op een eerdere uitvraag door het ministerie van BZK voor pilotprojecten
gasloze wijken is daar een voorbeeld van.
Voor de energietransitie in de bestaande bouw is één van de knelpunten het staken van de levering
van aardgas met het doel aan te sluiten op een warmtenet of op een andere energievoorziening. De
Gaswet maar ook andere wetten bieden vrijwel geen ruimte om te ontkoppelen van het aardgasnet.
De experimenteerruimte in de Gaswet staat bijvoorbeeld wel experimenten toe rond hernieuwbare
energie, energiebesparing, reductie van CO2 uitstoot en efficiënter gebruik van een gastransportnet.
Ook is een speciale plaats ingeruimd voor energiecoöperaties. Dat is goed maar onvoldoende voor de
enorme opgave in de gebouwde omgeving.
Het onderbrengen van de Gaswet in de Transitiewet is zeer wenselijk om meerdere redenen:
•

De experimenteerruimte die het toevoegen van de Gaswet aan de lijst met wetten die onder
de CHW vallen biedt aan gemeenten is groot. Gemeenten kunnen daarmee leren hoe wijken
van het aardgas af kunnen, zowel procedureel als inhoudelijk.

•

Met een bestemmingsplan verbrede reikwijdte bevat kan een gemeente per wijk of gebied
een datum bepalen waarop de gasaansluitingen van bestaande gebouwen afgekoppeld
(kunnen) worden, waarmee de wijk of het gebied aardgasvrij wordt.

•

Het verbetert de samenhangende benadering van de leefomgeving door decentrale
overheden.

•

Het verbetert de betrokkenheid bewoners (participatie).

•

Het vergroot het handelingsperspectief van bewoners omdat er meer duidelijkheid wordt
geboden over maatregelen op het gebied van energietransitie.

Wij hopen dan ook van harte dat u het voornoemde amendement wilt ondersteunen.
Met vriendelijke groet,

Cora-Yfke Sikkema
Voorzitter themagroep duurzaamheid G40 stedennetwerk
Wethouder Haarlem

