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Geachte leden van de raad,
Op 23 december heeft de fractie van de SGP schriftelijke vragen gesteld. Dit naar aanleiding
van een artikel in het Algemeen Dagblad van 22 december 2017. Daarin wordt melding
gemaakt van de kosten die Stedin berekent om bestaande woningen van het gasnetwerk los
te koppelen. Volgens de SGP maken voorstanders van de energietransitie een terecht punt
over de hoogte van de kosten. In dat kader stelt de SGP ons een aantal vragen die wij in
deze raadsinformatiebrief beantwoorden. Enkele vragen kunnen overigens alleen door
Stedin of QuaWonen beantwoord worden.
1. Heeft u kennis genomen van bovengenoemd artikel in het AD?
Ja. Het college was al op de hoogte van de kosten die gemaakt moeten worden voor het
afsluiten dan wel verwijderen van een gasaansluiting. Inwoners die dit willen doen hebben
momenteel twee mogelijkheden:
- Fysieke verwijdering van de aansluiting inclusief de gasmeter. Meer informatie vindt u
hierover op https://www.stedin.net/aansluiting/ik-wil-de-aansluiting-aanpassen
- Verzegelen van de gasleiding. Meer informatie vindt u hierover op :
https://www.stedin.net/klantenservice/veelgestelde-vragen/ik-wil-tijdelijk-geen-gebruik-meer-maken-vande-energie-aansluiting

Daarbij merken we op dat het verzegelen een gratis dienst is van Stedin. Kosten voor het
fysiek verwijderen van de aansluiting kunnen dan worden uitgesteld en opgepakt worden als
meer straatbewoners hier mee te maken hebben. Door het verwijderen van de aansluiting te
bundelen kan het tegen lagere kosten worden uitgevoerd.
2. Wat is de gemeentelijke visie op het ontkoppelen van gas en welk inzet wilt u
daarop plegen in het algemeen, maar ook specifiek bij projecten zoals ‘Langeland;
Next Generation’?
Momenteel werken wij aan een warmteanalyse voor onze gemeente. Hierin wordt per wijk
zichtbaar hoe het verwarmen van de gebouwde omgeving zonder aardgas opgelost moet
worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de technische, financiële, geografische en
maatschappelijke aspecten. De verwachting is dat deze analyse in april 2018 gereed is. Met
die informatie kunnen we gerichter op buurtniveau inwoners informeren en het gesprek
aangaan.
Wij stimuleren onze inwoners maatregelen te nemen die bijdrage aan de doelstelling ‘een
aardgasvrij Krimpen aan den IJssel in 2050’. Het gaat dan specifiek om no regret
maatregelen. Stapsgewijs kan er gewerkt worden aan een aardgasvrije woning. Dat wordt
ondersteund door wijkacties zoals in Langeland maar in zijn algemeenheid door ons
energieloket de WoonWijzerWinkel. Ook de gemeentelijke duurzaamheidslening draagt hier
aan bij evenals andere acties die te vinden zijn in onze duurzaamheidsagenda.

3. Bent u het met onze fractie eens dat de door Stedin berekende kosten voor het
loskoppelen van het gasnetwerk van bestaande woningen remmend kunnen werken
op de gewenste energietransitie die de rijksoverheid en de gemeentelijke overheid
juist willen faciliteren?
Uiterlijk in 2050 is Krimpen aan den IJssel een gemeente zonder aardgas. Dat is de ambitie
van het college. Om deze ambitie te halen ligt er een grote opgave voor de gebouwde
omgeving. Bestaande woningen aardgasloos maken vergt op dit moment van de betreffende
bewoner een forse investering. Gemiddeld genomen bedraagt de investering hiervoor 60.000
tot 70.000 euro per woning. Uiteraard afhankelijk van de soort woningen en de
duurzaamheidsmaatregelen die al genomen zijn.. Het afsluiten of verwijderen van de
gasaansluiting is in bijna alle gevallen slechts een klein deel van de totale kosten voor het
aardgasvrij maken van de woning. Hoewel alle beetjes helpen denken wij niet dat de kosten
voor het afsluiten dan wel verwijderen van een gasaansluiting doorslaggevend zijn.
4. Kunt u aangeven hoeveel bestaande woningen er in Krimpen aan den IJssel van het
gasnetwerk zijn losgekoppeld in de achterliggende jaren? Heeft u aanwijzingen dat dit
aantal geremd wordt door de kosten die Stedin berekend om woningen gasloos te
maken?
Wij beschikken niet over deze informatie en hebben geen aanwijzing dat dit aantal geremd
wordt door de afsluitkosten. Zie ook het antwoord op vraag 3.
5. Kunt u aangeven of de hoge kosten die door Stedin berekend worden voor
QuaWonen een reden zijn om bestaande woningen niet volledig gasloos te
verduurzamen? En zo nee, wat is dan wel de reden hiervoor? Bent u bereid daarover
bij QuaWonen informatie in te winnen?
Dit is een vraag aan QuaWonen.
Wij verwijzen u naar de jaarlijkse prestatieafspraken met QuaWonen. Daarin kunt u lezen dat
QuaWonen liever meer bestaande woningen naar label B brengt dan weinig woningen naar
label A of Energie Nul. Maatregelen die genomen worden zitten een stap naar energie nul
niet in de weg. Daarnaast voert QuaWonen in Krimpen aan den IJssel een pilot uit genaamd
NoM “Energieswitch”. In deze pilot worden de gasaansluitingen verwijderd. Meer informatie
vindt u op http://www.quawonen.com/projecten/onderhoudsprojecten/energieswitch/.
6. Als gemeente Krimpen aan den IJssel zijn wij mede-aandeelhouder in Stedin.
Stedin geeft in genoemd artikel aan dat de kosten zijn gebaseerd op een
‘kostengeoriënteerd tarief’. Bent u als medeaandeelhouder bereid om in gesprek te
gaan met Stedin over de hoogte van de kosten van het loskoppelen en over de
gewenste verdeling van die kosten over de netwerkgebruikers/overheden?
Wij hebben dit al onder de aandacht gebracht bij Stedin en zijn daar niet de enige in. Het
onderwerp heeft de aandacht. Binnen Stedin wordt gekeken of er andere mogelijkheden zijn
om met deze kosten om te gaan. We kunnen hier op dit moment geen voorspelling in doen.
Zodra daar meer duidelijkheid is zal hierover het gesprek gevoerd worden met Stedin.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
De secretaris,
De burgemeester,

