
Motie                    VIII.M.5

Onderwerp: Gasloos bouwen

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 07 november 2018,

Overwegende dat:
· Ons land en onze gemeente een hoge ambitie hebben om de in het Akkoord van Parijs 

gestelde klimaatdoelen te behalen en uiteindelijk zelf klimaat-neutraal in onze 
energievoorziening te worden,

· Desondanks Nederland nog een tijd afhankelijk zal blijven van aardgas (methaan),
· Nederland over een fijnmazig gasleidingnetwerk beschikt,
· Vanaf 1 juli van dit jaar alle nieuwe woningen, ‘gasloos’ gebouwd dienen te worden,
· Deze huizen dus niet voorzien zullen worden van een gasaansluiting en er in 

nieuwbouwwijken zoals de nog te bouwen gedeelten van Laarveld geen 
gasleidingnetwerk aangelegd zal worden, 

· Uw College op pagina 63 van de begroting 2019 zelf aangeeft ‘Er bestaat op dit moment 
nog onvoldoende inzicht welke technieken waar het meest voor de hand liggen’,

· Eén van die technieken het opwekken van duurzame energie dragende gassen zoals 
bijvoorbeeld waterstof en/of bio-methaan is,

· Het gasleidingnetwerk in de toekomst bewezen gebruikt kan gaan worden voor het 
transport van waterstof en/of bio-methaan,

· De ontwikkelingen hierin snel gaan omdat netbeheerders en het bedrijfsleven inzien dat 
het uit gebruik nemen van het gasnetwerk pure kapitaalvernietiging is,

· Het niet aanleggen van een gasleidingnetwerk het eigenaren van nieuwbouwwoningen 
belet om in de toekomst gebruik te maken van waterstof of bio-methaan,

· De keuze om geen gasleidingnetwerk aan te leggen in de nog te bouwen delen van 
Laarveld in dit licht overhaast en voorbarig kan zijn,

· Het in de toekomst alsnog aanleggen van dit netwerk in een ingrijpende en dure operatie 
zal zijn,

Van mening zijnde dat:
· Het buiten kijf staat dat het duurzaam van energie voorzien van nieuwbouwwoningen, 

bijvoorbeeld door zonnepanelen en een warmtepomp, zo snel mogelijk kan en moet 
beginnen,

· Het zodoende gasloos bouwen van woningen geen argument is om ze niet van een 
gasaansluiting te voorzien, vooruitlopend op het genoemde toekomstige alternatieve 
gebruik van het gasnet,

· Het toch aanleggen van een ‘loos’ gasleidingnetwerk compleet met loze aansluitingen in 
woningen de voorkeur geniet boven het niet aanleggen hiervan,

· Het glasvezelnetwerk in Weert ook op soortgelijke wijze is aangelegd,
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Draagt het college op om:

Te overwegen om toch een gasleidingnetwerk compleet met (loze) aansluitingen in woningen aan 
te leggen bij nieuwbouwprojecten zoals het plan Laarveld fase 3 en 4.

En gaat over tot de orde van de dag.
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