Staatkundig Gereformeerde Partij
Fractie Krimpen aan den IJssel

Schriftelijke vragen van de SGP-fractie aan het college van Burgemeester en Wethouders van Krimpen
aan den IJssel, op grond van artikel 4 1 van het Reglement van Orde over de kosten die Stedin berekent
om woningen van het gasnetwerk los te koppelen.

Krimpen aan den IJssel, 23 december 2017
SGP Krimpen aan den IJssel vindt het belangrijk dat de energietransitie in Krimpen aan den IJssel onge¬
hinderd doorgang kan vinden. Een van de onderdelen van de energietransitie is dat bestaande woningen
gasloos gemaakt worden en nieuwe woningen gasloos gebouwd worden. Mooie voobeelden hiervan
zijn de nieuwbouwlocatie De Wilgen (particulier opdrachtgeverschap) en de renovatie van 64 woningen
in de omgeving van de Lijsterstraat t o t 'nul op de meter woningen'.
Voor het daadwerkelijk loskoppelen van het gasnetwerk van Stedin worden door Stedin aanzienlijke
kosten berekent. In een artikel in het Algemeen Dagblad van 22 december 2017 w o r d t melding
ge¬
maakt van de forse kosten die Stedin berekent om bestaande woningen van het gasnetwerk los te kop¬
pelen. Voorstanders van de energietransitie maken hier naar onze overtuiging terecht een punt van.
De SGP-fractie heeft voor uw College de volgende schriftelijke vragen in dit kader:
1.

Heeft u kennis genomen van bovengenoemd artikel in het AD (zie ook bijlage)?

2.

Wat is de gemeentelijke visie op het ontkoppelen van gas en welke inzet wilt u daarop plegen
in het algemeen, maar ook specifiek bij projecten zoals 'Langeland; Next Generation'?

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?

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?

5.

Kunt u aangeven of de hoge kosten die door Stedin berekend worden voor QuaWonen een re¬
den zijn om bestaande woningen niet volledig gasloos te verduurzamen? En zo nee, wat is dan
wel de reden hiervoor? Bent u bereid daarover bij Qua Wonen informative over in te winnen?

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/over¬
heden?

Corné Vogelaar
Namens de SGP-fractie Krimpen aan den IJssel
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Gasloos huis
jaagt klant
op kosten
Huizenbezitters die hun huis gasloos willen
moeten tot ruim 600 euro aan hun
netbeheerder betalen. Die 'boete' staat haaks op de
plannen van het nieuwe kabinet
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