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Geachte heer Kamp, 

 

 

 
 

 
 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Vereniging Eigen Huis 

streeft naar een kansrijke energietransitie waarbij de lusten, lasten en 

zeggenschap eerlijk verdeeld zijn. De burger staat hierin centraal.   

 

De door u gepubliceerde Energieagenda (2016) bevat een omvangrijk 

programma om te komen tot een CO2-arme energievoorziening in 2050. 

Een van de ambities is om tegen 2050 van gas los te zijn. Deze ambitie 

heeft impact op bijna alle huishoudens in Nederland.  

 

Dit betekent onder andere geen nieuwe gasnetten in nieuwbouwwijken 

en het afkoppelen van het gas in bestaande wijken. De aansluitplicht 

voor gas wordt vervangen door een breder aansluitrecht op de energie-

infrastructuur voor verwarming. De overheid garandeert hierbij de 

aanwezigheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de energie-infrastructuur. 

 

Van gas los kan rekenen op steun 

Om te achterhalen hoe huiseigenaren aankijken tegen deze ambitie en 

welke vraagstukken eigenaren daarbij hebben heeft Vereniging Eigen 

Huis een onderzoek uitgevoerd onder haar leden.  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat reeds een kleine 90 % van de huishoudens 

op de hoogte is van de van-gas-los ambitie. 51 % van de huiseigenaren 

is het ook eens met deze ambities. 21 % is hier echter niet mee eens. 

Een deel van de bezwaren komt voort uit het feit dat het nog in hoge 

mate onduidelijk is welk alternatief er is voor gas, welke kosten hier mee 

gemoeid zijn en wat dit betekent voor het comfort en de 

energierekening.  
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Opvallend is dat desondanks een kleine 40 % van de leden al in meer of 

mindere mate bezig is met het in beeld brengen van de consequenties 

voor de eigen woning. 

 

Behoefte aan onafhankelijke informatie 

Qua informatievoorziening worden consumentenorganisaties en de 

landelijke overheid het meest vertrouwd. Commerciële partijen zoals 

aannemers en installateurs scoren laag op dit terrein.  

 

Wat zich hier echter wreekt is dat er voor consumenten op dit moment 

nog veel onduidelijk is. Wat zijn de alternatieven, wanneer wordt het huis 

van het gas afgekoppeld (is dit binnen 5 jaar of gaat dit nog 25 jaar 

duren?), wat dit betekent dit voor de energierekening en het comfort? Zo 

lang hierover geen duidelijk is, is het handelingsperspectief voor 

consumenten beperkt om te anticiperen op de van-gas-los-ambitie.  

 

Gedeelde verantwoordelijkheid  

Uit het onderzoek blijkt dat huiseigenaren voor zichzelf en de 

rijksoverheid een grote verantwoordelijkheid weggelegd zien voor het 

nemen van maatregelen om van het gas los te komen. De overheid zal 

daarbij moeten zorgdragen voor alternatieven, ontzorging en financiële 

ondersteuning voor huiseigenaren.  

 

De bepalende rol die u als verantwoordelijk minister de gemeenten geeft 

in de Energietransitie wordt door huiseigenaren nog slechts ten dele 

herkend. 28 % ziet (ook) een verantwoordelijkheid voor de gemeenten.  

 

Kosten zijn hoog  

De kosten om de afkoppeling van het gas mogelijk te maken kunnen 

oplopen tot 10 duizenden euro’s. Voor veel huishoudens betekent dit 

een complexe en dure operatie. De kosten voor het energieneutraal 

maken van een gemiddelde woning kunnen oplopen tot 50.000 euro, 

afhankelijk van de beginsituatie, de gemaakte keuzes en de grootte van 

de woning. 

 

Complexe en omvangrijke operatie 

Bovenstaande geeft aan hoe complex en omvangrijk de van-gas-los-

ambitie is voor de meer dan 7 miljoen woningen in Nederland, waarbij  

4,2 miljoen particuliere eigenaren bereikt en ondersteund moeten 

worden.  

 

Er is behoefte bij de consumenten om zo snel mogelijk duidelijkheid te 

krijgen over de gevolgen van het loskoppelen van het gasnet en een 

optimale ontzorging om de gewenste stappen te kunnen nemen. 

Wanneer kunt u over bovenstaande zaken duidelijkheid geven? 
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Voor het  draagvlak en de snelheid van transitie is het van groot belang 

dat er zo snel als mogelijk handelingsperspectief komt voor 

huishoudens. Daarnaast willen wij u vragen bovenstaande conclusies uit 

het onderzoek te betrekken bij de verdere uitwerking van de van-gas-los 

ambitie.  

 

We zijn uiteraard graag bereid een en ander toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

Rob Mulder 

Directeur Kennis & Belangenbehartiging 

 

 

Cc: Vaste commissie voor Economische Zaken, Algemene commissie 

Wonen & Rijksdienst  
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Bijlage: onderzoeksresultaten van gas los 

 

Onderstaande resultaten komen uit een representatief ledenonderzoek 

(n=1.026 leden, april 2017).   

 

Ambitie van gas los 
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Verantwoordelijk 
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