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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-639404289 (DOS-2015-

0005387)

Contact

drs. D.J. van 't Veer

070 - 441 76 43

dj.vant.veer@pzh.nl

Onderwerp

Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw Zuid-Holland

Publiekssamenvatting

De provincie streeft naar een schone, betaalbare en toekomstbestendige energievoorziening. Dat 

betekent ook dat het streven is dat in 2050 alle woningen aardgasvrij zijn. Naast de enorme 

opgave om dat bij de nu al bestaande huizen voor elkaar te krijgen, komen er jaarlijks ook nieuwe 

gebouwen bij. In het beleid van Zuid-Holland (de ontwerpwijziging 2018 van de Visie Ruimte & 

Mobiliteit) staat al dat nieuwbouw met aardgas niet meer wordt toegestaan. Het convenant dat 

Gedeputeerde Staten nu hebben vastgesteld, bekrachtigd het uitgangspunt dat al die nieuwbouw 

zonder aardgasaansluiting wordt gebouwd. Gemeenten, netbeheerder Stedin én provincie 

trekken daarbij samen op.

Advies

1. Vast te stellen het standaardconvenant Aardgasvrije Nieuwbouw Zuid-Holland tussen 

Stedin, gemeenten en provincie, over de wederzijdse inspanning om te komen tot 

aardgasvrije nieuwbouwprojecten;

2. Te machtigen dhr. J.F. Weber om namens de provincie, convenanten opgezet conform 

het standaardconvenant, gespecificeerd voor onderscheiden gemeenten, aan te gaan;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw 

Zuid-Holland.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is 

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven t.b.v. J.F. 

Weber, gedeputeerde Energie, Natuur & recreatie en Landbouw, om Convenanten 

Aardgasvrije Nieuwbouw Zuid-Holland met onder meer Stedin en gemeenten namens de 

Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit GS

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar drs. D.J. van 't Veer Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Ewijk - Hoevenaars, AM, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 6 maart 2018 6 maart 2018
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Vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om 
wijzigingen aan te brengen in de publiekssamenvatting (het is geen moeten, maar een streven), 
het voorstel (toelichten dat dit een van de vormen is van het zoeken naar alternatieven en dat het 
plafond is vastgesteld op € 75.000 per aanvraag) en zo mogelijk het convenant (er is wel een 
warmterecht).

Bijlagen
Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw Zuid Holland vs0.95.docx
Machtiging CdK
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1 Toelichting voor het College

In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken 

tot ruim onder twee graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. De 

Nederlandse regering heeft de internationale doelstellingen vertaald naar nationale doelstellingen, 

waarbij gestreefd wordt naar een CO2-neutrale en fossielloze energievoorziening in de bebouwde 

omgeving in 2050. In Nederland gebruiken ruim 7 miljoen gebouwen aardgas waarvoor komende 

jaren een alternatief gezocht moet worden.

Daarbovenop komen er jaarlijks nieuwe gebouwen bij. De uitdaging is om zo min mogelijk nieuwe 

woningen op gas aan te sluiten en zo min mogelijk km gasinfrastructuur aan te leggen. Een 

streven in lijn met de Visie Ruimte & Mobiliteit (VRM) Ontwerp Wijziging 2018.

Ook gemeenten zoals Zoetermeer hebben zich uitgesproken tegen nieuwbouw met aardgas.

Er is bij de overheden breed draagvlak om nieuwbouwprojecten niet langer aan te sluiten op 

aardgas en op een andere manier te voorzien in de warmtevraag. Wet- en regelgeving zal hierop 

worden aangepast.

Stedin heeft het initiatief genomen daarvoor convenanten aan te gaan met gemeenten in Zuid-

Holland en de provincie. Zoetermeer is de eerste gemeente die betrokken convenant wil 

aangaan. Deze convenanten zij vooral bedoeld de inzet van gemeenten, provincie en Stedin vast 

te leggen voor de interimperiode tot de wetgeving inzake de verplichtingen rond energie-

infrastructuur van kracht wordt. De verwachting is dat tot de zomer nog meer gemeenten zullen 

aansluiten bij dit convenant.

Zie voor verdere onderbouwing de overwegingen bij het standaardconvenant

2 Proces

Het standaardconvenant is opgesteld door Stedin in overleg met de gemeente Zoetermeer en de 

provincie. In eerste instantie zal Zoetermeer betrokken convenant aangaan. Het streven is ook 

dat andere gemeenten het convenant zullen onderschrijven. Daarmee ontstaat een steeds 

bredere gelijkgestemde coalitie van gemeenten die nu al werk willen maken van aardgasloze 

nieuwbouwwijken.

Omdat concrete besluitvorming op het convenant bij gemeenten nog niet is afgerond is het 

voorstel dat GS instemmen met het standaardconvenant en een machtiging van de 

portefeuillehouder om de uitwerking(en) per gemeente namens de provincie aan te gaan. En te 

ondertekenen op basis van onderstaande machtiging van de Commissaris van de Koning..

Juridisch kader:

De Commissaris van de Koning is op grond van artikel 176 Provinciewet bevoegd om, nadat GS 

rechtsgeldig hebben besloten, de juridische binding tot stand te brengen.

Op grond van de door de Commissaris van de Koning afgegeven machtiging mag de heer J.F. 

Weber, gedeputeerde Energie, Natuur & recreatie en Landbouw, namens de provincie de 

convenanten inzake Aardgasvrije Nieuwbouw Zuid-Holland met Stedin en gemeenten 

ondertekenen.
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Stedin is de initiatiefnemer van dit convenant  Het streven is met alle gemeenten in Zuid-Holland 

dit convenant aan te gaan, maar het blijkt niet mogelijke alle gemeenten in één keer achter het 

convenant te krijgen. Door de besluitvorming in GS nu kan de portefeuillehouder dit convenant 

aangaan elke keer als een gemeente besluit aan te sluiten. Daarvoor is dan geen aparte 

besluitvorming in GS meer nodig, dit voorkomt dat de agenda van GS wordt belast met steeds 

gelijke besluiten.

Financieel kader:

Er vloeien geen directe financiële consequenties voort uit de ondertekening van de 

convenant(en). Wel is aangegeven dat de provincie zo nodig financieel kan bijdragen, maar dat 

gebeurt binnen de kaders van de Subsidieregeling lokale energie-initiatieven die binnenkort 

(planning eind maart 2018 in GS) wordt aangepast. Het plafond is vastgesteld op € 75.000 per 

aanvraag en is onderdeel van investeringsimpuls van € 2 miljoen, waarover in november is 

besloten dit bij VJN te verhogen naar € 4,5 miljoen. De verdeling naar gemeenten is niet te maken 

en geheel afhankelijk van de lokale omstandigheden. De concrete financiele consequenties 

worden binnen de besluiten over de subsidieverlening afgehandeld.

3 Communicatiestrategie

Communicatie rondom dit convenant is in handen van de initiatiefnemer Stedin.
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