GEMEENTE BREDA

1 '1 1 1B1 1 R1 ~101 1 121~101 1 11 1 171 1 O1 1 181~141~1o1 1 71 ~ ,

1111

Breda

joo

www.d66breda.nl

3 0 JUNI 2017

'ï-ff4~.m!ii-LWl.9..iB~Jl..LA-~r~=----4

Art. 40 vragen
Contact

Telefoon

Email

Faissal Boulakjar

+31(0)6 36 15 16 28

faissal.boulakjar@gmail.com

Datum; 29-6-2017
Betreft vragen ex. Art. 40 RvO inzake vervallen aansluitplicht gas
Geacht College,
Afgelopen week ontvingen we het bericht dat de verplichte gasaansluiting bij nieuwbouw komt te vervallen. Deze maatregel moet
helpen om de uitstoot van C02 terug te dringen. Dit is volgens 066 een uitgelezen kans om bij te dragen aan de ambities op het
gebied van een klimaatneutrale gemeente, die we als Breda willen zijn . Bovendien is de aanleg van gas bij nieuwbouw
kapitaalsvernietiging, zeker op de lange termijn.
Hoewel de verplichting nu is komen te vervallen, wordt nog wel de voorwaarde gesteld dat er een geschikt alternatief systeem is om
de huizen te verwarmen zoals bijvoorbeeld een systeem voor warmte- en koude opslag .
066 Breda is tevreden met het vervallen van de verplichte gasaansluiting bij nieuwbouw maar er ligt ook een opdracht voor de
gemeenten. Want hoewel de ruimte om te innoveren er nu is , moeten gemeenten volgens minister Henk Kamp aan de slag om te
kijken hoe mogelijke alternatieven vorm kunnen krijgen . Er zijn veel mogelijke partners die bij kunnen dragen aan de realisatie van
deze opgave . Daarbij hebben woningbouwcorporaties, bouwbedrijven en projectontwikkelaars behoefte aan helderheid en
duidelijkheid.
Dit brengt ons bij de volgende vragen;
Wat is de reactie van het College op het vervallen van de verplichte gasaansluitingen bij nieuwbouw?
Welke kansen en uitdagingen ziet het College om de ruimte van de niet verplichte gasaansluitingen bij nieuwbouw in te
gaan vullen?
Is het College bereid om , gegeven het feit dat de aansluitplicht voor gas komt te vervallen , een plan te maken voor de
gehele gemeente Breda? Zo ja, op welke termijn kan de raad een plan verwachten?
Welke instrumenten heeft het College nodig, en aan welke knoppen kan het College draaien om bij marktpartijen af te
kunnen dwingen dat er gasloos wordt gebouwd?
Naast gasloze nieuwbouw ligt er ook nog een grote opgave om bestaande bouw van het gas af te halen. Daar doen we al
ervaringen mee op zoals in het geval van de Moerwijkflat in de Hoge Vucht. Kennis en expertise die we opbouwen bij gasloze
nieuwbouw, kunnen we ook gebruiken om de bestaande bouw op termijn van het gas af te halen.
Ziet het College kansen om de invulling van gasloze nieuwbouw te combineren met het van het gas af te halen van
bestaande bouw?

In afwachting van uw antwoord ,
Faissal Boulakjar, raadslid 066 Breda

Link http://www.nu.nl/wonen/4797477/gasaansluiting -niet-langer-verplicht-nieuwbouwwoningen.amp
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