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MOTIE ex art. 40 lid 3 RvO Provinciale Staten van Zeeland
Dagorde:
Agendapunt 8.6. Statenvoorstel RES 1.0 - drukwerknr. 20007796
Titel:
Motie “Blijf het gasnet goed gebruiken”
Statenvergadering: 09.07.2020 en 10.07.2020
De Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op de 9de en 10de Juli 2020, gehoord de
beraadslaging,
overwegen dat:
- aardgas de minst slechte van de fossiele brandstoffen is en niet als eerste maar juist als laatste
uitgefaseerd zou moeten worden;
- het ontmantelen van en het minder efficiënt benutten van ons geweldige Nederlandse
gastransportnet niet intelligent is;
- ook andere gassen dan aardgas getransporteerd kunnen worden door het gasnet;
constateren dat:
- op de vraag waarom Nederland zichzelf van het gas afsluit, terwijl de buurlanden er juist aan
gaan, nog steeds geen antwoord is gekomen;
- de Rijksoverheid op haar officiële informatiewebsite meldt: ,,Daarom kunt u vanaf 2050 (…)
niet meer koken op gas of stoken op aardgas.”;
- in de Gaswet1 er via art. 10 lid 7 onderdelen a. en b. in de praktijk een ‘gasverbod’ is ingesteld
(voor m.n. nieuwbouwwoningen);
- er daarnaast ook nog allerlei initiatieven zijn om ook bestaande woningen van het gasnet af te
koppelen;
- het college van burgemeester en wethouders een gebied kan aanwijzen waar aansluiting op
het gasnet toch noodzakelijk is om zwaarwegende redenen van algemeen belang, waaronder
begrepen de maatschappelijke kosten en baten (art. 10, lid 7, onderdeel a. Gaswet1);
- de Regionale Energiestrategie (RES) rept over “duurzame en hernieuwbare gassen” en dat die
de woningen niet op de gewenste wijze kunnen bereiken indien men woningen afsluit van of niet
aansluit op het gasnet;
verzoeken Gedeputeerde Staten van Zeeland om:
- bij de Rijksoverheid er op aan te dringen dat het ‘gasverbod’ opgeheven wordt;
- in de RES af te spreken dat de Zeeuwse gemeenten omwille van de maatschappelijke kosten
en baten toch (woningen en gebouwen in) nieuwbouwwijken zullen laten aansluiten op het
gasnet;
- te stoppen met allerlei initiatieven om bestaande woningen en andere gebouwen van het gasnet
af te koppelen;
en gaan over tot de orde van de dag.
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Wet van 22 juni 2000, houdende regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet).

