Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting:
Op 14 november 2017 heeft de CDA-fractie vragen ex. Art. 47 RvO gesteld met betrekking tot de
berichtgeving in het Algemeen Dagblad over 'geen gasaansluiting in Zuid-Holland'. Op 19 december
2017 ontvingen we uw antwoorden op onze vragen.
Op 8 januari jl. vond de zwaarste aardbeving sinds 2012 plaats in Groningen als gevolg van de
gaswinning. Als reactie op deze aardbeving heeft Minister Eric Wiebes besloten om het advies van
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gasproductie van 21,6 naar 12 miljard kuub te verlagen zo
snel mogelijk op te volgen1.
Op 7 februari jl. verscheen in diverse media dat de Gelderse Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk
voorstelt om geen nieuwe huizen meer te bouwen met een gasaansluiting2.
Het CDA realiseert zich daarbij overigens dat de consequenties groot zijn. Maar ook in dit dossier is
solidariteit een werkwoord. Naast de gasvrije nieuwbouw zullen de komende jaren steeds meer
inwoners van Utrecht versneld van het gas gaan. In een uitzending van het consumentenprogramma
Kassa op 3 februari jl. werd duidelijk dat mensen die het gas vaarwel willen zeggen met
afsluitingskosten te maken krijgen. Deze verschillen nogal per netbeheerder. Het lijkt nogal een
willekeur hoe netbeheerders hierop acteren. Het CDA zou graag zien dat de inwoners van de
provincie Utrecht die van het gasnet af willen dit kosteloos kunnen realiseren. Temeer daar mensen
die gasloos verder gaan al met een forse investering te maken krijgen.
Deze recente ontwikkelingen zijn voor het CDA reden om vervolgvragen te stellen.
GS:
1. Zijn naar aanleiding van de bovengenoemde gebeurtenissen en beleidswijzigingen van zowel de
Rijksoverheid als de Gedeputeerde van Gelderland de eerdere overwegingen van GS veranderd? Zo
ja, welke veranderingen zal GS doorvoeren in zijn beleid?
2. Bent u het met ons eens dat inwoners van de provincie Utrecht, die vooroplopen met een gasloze
woning, niet ontmoedigd zouden moeten worden door een forse rekening voor afsluiting?
3. Bent u bereid hierover met de netbeheerders in gesprek te gaan met als doel het kosteloos
stopzetten van de gaslevering?
4. Wilt u ons van de uitkomsten in kennis stellen?
Namens de CDA Statenfractie provincie Utrecht en hoogachtend,
Derk Boswijk
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