Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
1. Wat is de aanleiding?
In Wet van 9 april 2018, tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang
Energietransitie), Stb. 2018, 109) (hierna: wet VET) wordt een eerste belangrijke stap in de
overgang van fossiele naar duurzame energie, die ervoor zorgt dat nieuwe gebouwen standaard
geen gasaansluiting krijgen. Het wijzigen van de plicht voor netbeheerders om kleinverbruikers op
het gastransportnet aan te sluiten draagt bij aan de afbouw van het aardgasverbruik in de
gebouwde omgeving. Het schrappen van de aansluitplicht functioneert hierdoor de facto als een
verbod op nieuwe gebouwen met aardgasaansluiting. Het college van burgemeester en
wethouders kan besluiten tot aanwijzing van het gebied als een gebied waar de aansluitplicht wel
geldt. Dit kan alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang, die een uitzondering strikt
noodzakelijk maken. Deze ministeriële regeling geeft nadere invulling aan deze grondslag in de
wet.
2. Wie zijn betrokken?
Afnemers van gas met een aansluiting tot 40 m2/s, netbeheerders, gemeenten, toezichthouders
en andere partijen in de energiesector en de bouwsector.
3. Wat is het probleem?
Een besluit van een college van B&W tot aanwijzing van een gebied op grond van artikel 10,
zevende lid, onderdeel a, van de Gaswet is ingegeven door de omstandigheden in het concrete
geval. Op grond van de wet vindt de afweging of aansluiting op aardgas vanuit een publiek belang
noodzakelijk is op lokaal niveau plaats. Indien een gemeente een dergelijk besluit neemt, zal die
gemeente goed moeten motiveren welke zwaarwegende redenen van algemeen belang de
aansluiting op het gastransportnet strikt noodzakelijk maken. De gemeente zal alle relevante
belangen hierbij afwegen. In deze regeling zijn enkele situaties uitgewerkt die, mits goed
onderbouwd in een concreet besluit, aanleiding kunnen zijn om aardgas toch toe te staan.
4. Wat is het doel?
Een nadere invulling geven van de situaties die aanleiding kunnen zijn voor een college van B&W
om aardgas toch toe te staan omdat zwaarwegende redenen van algemeen belang dit
noodzakelijk maken.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Noodzaak tot deze ministeriële regeling volgt uit de wet.
6. Wat is het beste instrument?
De keuze voor wetgeving is al in de wet VET gemaakt. Deze ministeriële regeling bevat een
nadere invulling van de grondslag in de wet.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Deze ministeriële regeling is ter uitwerking van artikel 10, zevende lid, onderdeel a, van de
Gaswet, als gewijzigd door de Wet van 9 april, tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van
de Gaswet (voortgang energietransitie). Deze regeling leidt niet tot een toename van de
regeldruk omdat deze enkel richtinggevende invulling geeft aan de bevoegdheid van een college
van B&W om een besluit te nemen tot aanwijzing van een gebied waar nieuwbouw op aardgas
wordt aangesloten.

