
Aan de gemeenteraad
Ter attentie van de grfie

Verzoek tot agenderfng

Geachte leden van de gemeenteraad,

fn Nederland gaan de komende tien jaar grote aantallen hufzen van het gas af. Ook fn uw gemeente 
worden fnwoners geconfronteerd met de noodzaak hun wonfng te verwarmen zonder gas. In andere 
gevallen zullen hele wfjken worden aangesloten op een andere warmtebron. Mflfeudefensfe heef fn de 
routekaart ‘Eerlfjk om naar gasloos wonen’ beschreven welke stappen nodfg zfjn om deze omschakelfng 
eerlfjk en haalbaar te maken. We verzoeken u de routekaart te agenderen en het college te verzoeken om
te komen met een overzfcht van de stappen dfe de komende tijd worden genomen ten behoeve van de 
omschakelfng op gasloos wonen.

In de meeste gemeenten moet de energfetransftie nog van start gaan. Mflfeudefensfe roept gemeenten 
daarom op om:

• zo snel mogelfjk een grove fnschatng te maken van de wfjken dfe de komende tien jaar van het 
gas af kunnen en van de warmte-technfeken dfe daar de prforfteft krfjgen.

• fnwoners de kans te geven om mee te denken en mee te doen en bfnnen een jaar met de 
bewoners van de wfjk(en) dfe als eerste van het gas af gaan fn gesprek te gaan.

De gemeente heef een centrale rol, maar kan dfe nfet vervullen zonder dat plannfng, jurfdfsche 
mogelfjkheden en fnancferfng zfjn geregeld vanuft het Rfjk. De gemeente kan vfa de VNG en polftieke 
kanalen pleften voor:

• De mogelfjkhefd voor gemeentes om wfjken aan te wfjzen waar de gasvoorzfenfngen worden 
afgesloten en om vastgoed-efgenaren te verplfchten om deel te nemen aan (projectmatige) 
renovatie van wonfngen om deze geschfkt te maken voor bewonfng zonder gas.

• Een uftbrefdfng van het gemeentefonds dfe de gemeente de fnancfile mfddelen geef om 
hufsefgenaren dfe wonen fn zeer moeflfjk te verduurzamen wonfngen, of nfet over fnancfile 
mfddelen beschfkken, bfjstand te verlenen.

In de routekaart (https://mflfeudefensfe.nl/wonen-zonder-gas/nfeuws/routekaart-eerlfjk-om-naar-
gasloos-wonen) en de onderlfggende onderzoeken vfndt u meer fnformatie over de kansen en 
uftdagfngen op de weg naar duurzame wfjken. Dagblad Trouw publfceerde een moofe samenvatng van 
onze aanbevelfngen. Als u vragen heef horen wfj dfe graag vfa energfe@mflfeudefensfe.nl.
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