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REGELGEVING KABINET

• In Energieagenda is wijziging gaswet 

aangekondigd vanaf 2020, waarbij geen nieuwe 

aardgasaansluitingen naar nieuwbouw.

• In wet VET, vastgesteld in Tweede Kamer op 30 

januari 2018, is de inperking van de aansluitplicht 

via Amendement van lid Jetten voor nieuwbouw 

geregeld. 

• Wet VET inclusief amendement is dinsdag 3 april 

goedgekeurd en in werking getreden op 1 juli 2018
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AARDGASVRIJE NIEUWBOUW ALS NORM
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• Nieuwbouw wordt niet aangesloten op een gastransportnet

• …tenzij het gebouw in een gebied ligt dat door het college 

van B&W is aangewezen als gebied waar aansluiting op het 

gastransportnet nog wordt toegestaan

• Het college kan deze aanwijzing noodzakelijk achten 

vanwege zwaarwegende redenen van algemeen belang. 

Hieronder vallen ook maatschappelijke kosten en baten.



WANNEER VAN TOEPASSING
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Op projecten waar vóór 1 juli nog geen omgevingsvergunning voor is 

ingediend

Op kleinverbruikers (gasmeter max. G25 = max. 40 m3/uur)

Op alle nieuw te bouwen gebouwen, uitbreidings- én inbreidingslocaties



WAT BETEKENT ‘TENZIJ’?
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Invloed op realisatie van de transitievisie warmte – aardgasvrij alternatief 

zou de haalbaarheid van een beleidsplan in gevaar kunnen brengen

Technisch onhaalbaar – bouwproject technisch niet realiseerbaar

Financieel onhaalbaar – significant hogere kosten, bouwproject financieel 

niet realiseerbaar

Tot 1 januari 2019 – vertraging in de bouwproductie en schaarste aan 

productiemiddelen 

In alle tenzij-gevallen: beslissing ligt bij de gemeente



ROL GEMEENTE
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Toetsen aanvraag omgevingsvergunning: erop toezien dat project 

aardgasvrij wordt gerealiseerd

Eventueel kan het college van B&W een besluit nemen dat binnen 

een afgebakend gebied toch een gasnet wordt aangelegd

Als er een uitzondering komt voor een gebied moet dit gemeld 

worden bij de Autoriteit Consument & Markt



ROL PROJECTONTWIKKELAAR EN  

NETBEHEERDER

• De projectontwikkelaar moet volgens het Bouwbesluit een woning 

opleveren met werkende verwarmingsinstallatie

• Netbeheerder zal moeten zorgen voor passend elektriciteitsnet bij 

nieuwbouw. De netbeheerder moet een aansluiting op een 

gastransportnet weigeren na de wetswijziging

• Projectontwikkelaar kan kiezen voor all electric maar hoeft niet. 

Warmtenet of andere opties worden niet uitgesloten via deze 

wetgeving.
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AARDGASVRIJ IN BESTAANDE WIJKEN
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• Het college van B&W kan bestaande wijken aanwijzen waar 

geen aansluitplicht meer geldt

• …ongeacht of er al een gastransportnet aanwezig is

• … dan mogen er geen nieuwe aansluitingen gerealiseerd 

worden

• …bestaande aansluitingen worden niet beïnvloed



TOELICHTING
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• Geldt voor nieuwbouw en transformaties, niet voor bestaande 

bouw

• Als bij transformatie de aansluiting in stand kan blijven, dan 

kan het gebouw op gas blijven

• Bij woningsplitsing kunnen geen extra aansluitingen 

gerealiseerd worden



WETTEKSTEN EN BRONNEN
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• Wet VET: 
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vklbo
0ox5fwy

• Ministeriële regeling: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-36136.html

• Wijziging Bouwbesluit: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2018/05/09/ontwer
pwijziging-bouwbesluit-2012-aansluiting-op-distributienet-voor-gas

• Melding gasaansluiting bij ACM: 
https://www.acm.nl/nl/publicaties/de-acm-houdt-informatie-van-
gemeenten-over-gasaansluitingen-bij
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