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Geacht college,

De (energle)wereld om ons been verandert In hoog tempo. Zo heefl minister WIebes recent het beslult genomen om
de gaskraan In Gronlngen uiterlljk In 2030 helemaal dicht te draalen. Ook wordt per 1 jull 2018 de aansluitpllcht voor
aardgas bij nieuwbouwprojecten gewljzlgd en krijgen klelnverbrulkers voor nieuwe gebouwen dan In beglnsel geen
gasaanslulting meer*. Belangrljke stappen richting een duurzaam Nederland In 2050.
Met deze brief wlllen wlj u Informeren over de gevolgen van het wljzlgen van de aansluitpllcht voor aardgas en hoe
Llander uw gemeente kan helpen bIj de gevolgen hlervan.
Wat betekent deze wljziging voor uw gemeente?
• Vanaf 1 jull 2018 mogen gemeentes In prIncIpe geen nieuwe omgevlngsvergunnlngen meer verstrekken
voor nieuwbouwwoningen met aardgas. Llander slult wonlngen waarvoor op of na 1 jull 2018 een
omgevlngsvergunning Is aangevraagd en geen vastgelegde ultzonderlngssltuatle geldt dan niet meer aan op
het aardgasnet. *
Wlj verzoeken u geen, of In elk geval zo min mogelljk, gebrulk te maken van uw mogelljkheden als gemeente
om gebleden aan te wljzen waar toch nog een aardgasaanslulting moet worden gereallseerd.
• Nieuwbouwprojecten die nog nIet gebouwd zljn, maar al wel een omgevlngsvergunning hebben gekregen,
vallen onder de "oude regeling" en komen daarmee In aanmerking voor aanslulting op het aardgasnet.
Wlj wlllen u graag vragen deze plannen (samen met de projectontwikkelaar) te heroverwegen zodat ook deze
projecten aardgasloos worden gebouwd.
WiJ widen u graag vragen deze plannen (samen met de projectontwikkelaar) te heroverwegen zodat ook deze projecten aardgasloos
worden gebouwd.* Er zljn uitzonderlijke situaties waarin aardgas nog wel is toegestaan, Deze worden momenteel in een ministeriele
regeling vastgelegd. Eind mei is een concept van deze ministeriele regeling ter consultatie voorgelegd (zie: http;//www.intemetconsultatie.nl/
regeling_gebiedsaanwijzing_gasaansluitplicht). 11 juni 2018 sluit de consultatie. De verwachting is dat het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat daarna snel met een definitieve ministeriele regeling zai komen.

• Nieuwbouwprojecten die nog voor 1 jull 2018 worden aangevraagd, komen nog In aanmerking voor aanslulting
op het aardgasnet.
Ook voor deze plannen verzoeken wlj u om dit te beoordelen met de energletransltle In gedachten en een
aardgasloos project te overwegen. Zo draagt u bIj aan een snelle verduurzaming van uw gemeente en houdt u
de maatschappelljke kosten op de lange termljn voor de bewoners In uw gemeente zo laag mogelljk.
• Aardgasaanslultlngen voor nieuwbouwprojecten die al zljn aangevraagd of In opdracht zljn gegeven bIj Llander,
mogen zonder kosten worden geannuleerd.
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Aardgasloze nieuwbouw
Nu de aansluitplicht voor aardgas met ingang 1 juli 2018 wijzigt bij nieuwbouw, zai een bouwer of projectontwikkelaar
andere, aardgasloze keuzes moeten maken. Gelukkig kan dat relatief eenvoudig. Nieuwe gebouwen hebben een lage
warmtevraag en kunnen daarom tamelijk makkelijk eiektrisch of met duurzame bronnen zoals rest- of bodemwarmte
worden verwarmd. Een belangrijke stap in de transitie naar een duurzamer Nederland waar Liander graag bij helpt.
Liander denkt graag met u mee
Liander denkt graag vrijblijvend en kosteloos mee met uw gemeente en de projectontwikkelaars over de mogelijkheden
om een nieuwbouwproject alsnog zonder aardgas te realiseren. Wijziging van de energievoorziening kan namelijk
een verzwaring van het elektriciteitsnet en extra werkzaamheden voor Liander betekenen en invloed hebben op de
planning van het project.
Ook bij toekomstige nieuwbouw- of renovatieprojecten in uw gemeente horen wij graag in een zo vroeg mogelijk
stadium over uw plannen. Dit kan helpen om vertragingen in de planning zoveel mogelijk te beperken en samen de
optimale opiossing te realiseren.
Tot slot
Onze relatiemanager neemt binnenkort contact op met de contactpersoon binnen uw gemeente om hierover in gesprek
te gaan. Zo hopen we samen verder invulling te geven aan onze nationale ambities om te komen tot een duurzaam
Nederland.
Met vriendelijke greet,
Liander N.V.

ing. M.T.G. van Vuuren - Sanders PMSE
directeur Klant en Markt
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