
              

Motie Gasloze wijken

De raad van de gemeente Almelo bijeen op 29 juni 2017

Constaterende dat: 

 De tweede kamer heeft ingestemd met de motie Van Tongeren om 
bij nieuwbouw geen verplichte aardgasaansluiting meer te hebben. 
Gemeentes de regie te geven in een route naar gasloze (bestaande) 
wijken;

 Het voor de Almelose ambities met betrekking tot CO2-reductie 
eveneens van groot belang is dat woningen gasloos gemaakt 
worden;  

 De energie-transitie een groot en langdurig proces is;

 Het aardgas netwerk in de gemeente Almelo grotendeels in de 
vorige eeuw is aangelegd;

 Bij de energie transitie een grote aanpassing van het 
elektriciteitsnet nodig is; 

 Almelo het manifest “Aan de slag met wonen zonder aardgas” 
nog niet heeft ondertekend;

 Dit manifest het doel heeft Nederland voor te bereiden op én te
stimuleren tot een transitie naar een gasloos tijdperk (“Nederland
gaat stoppen met het koken en stoken op aardgas”);

Overwegende dat: 
 Er in Almelo bouwplannen zijn zowel op het gebied van renovatie als

nieuwbouw op zogenoemde “inbrei-locatie ’s”; 
 Het feitelijk kapitaal vernietiging is dat huizen eerst van 

gasaansluiting worden voorzien terwijl ze binnen afzienbare tijd 
getransformeerd worden naar gaslozehuizen;

 Het voor de klimaat ambitie van de gemeente  Almelo belangrijk is 
om zo spoedig mogelijk een start te maken met gasloos bouwen;

 Het voor de klimaat ambitie van de gemeente Almelo belangrijk is 
om zo spoedig mogelijk de bestaande bebouwde omgeving van het 
gas af te halen;

 Het moment “einde levensduur” van een aardgasnetwerk een 
natuurlijk moment is om de bakens te verzetten en in te zetten en 
te stoppen met het leveren van aardgas;



 Aanpassingen van het elektriciteitsnet de nodige voorbereiding 
vraagt; 

 Netwerkbedrijven verwachten dat binnen enkele decennia geen 
aardgas meer geleverd zal worden;

Verzoekt het college:

 Het manifest “Aan de slag met wonen zonder aardgas” te 
ondertekenen;

 Te onderzoeken bij welke (nieuw)bouwprojecten de gasaansluiting 
kan komen te vervallen. Hierover aan de raad te rapporteren voor 1 
januari 2018;

 Van af nu, de regie te nemen en te sturen op gasloze bouwprojecten
in Almelo.

En gaat over tot de orde van de dag…
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Extra informatie:

https://vng.nl/producten-diensten/vng-magazine/vng-magazine-nummer-20-2016/naar-de-gasloze-
samenleving 

https://www.hierverwarmt.nl/manifest 
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