
 

Wijzigingen in de aansluitplicht op het gastransportnet 

 

Per 1 juli 2018 wijzigt wettelijke verplichting van de netbeheerder om  kleinverbruikers op het 

gastransportnet aan te sluiten (artikel 10 lid 6, onder a Gaswet). In art. 10 lid 7 zijn twee 

situaties opgenomen waarin deze aansluitplicht voor kleinverbruikers (woningen en kleine 

bedrijven) niet van toepassing is. Dat betekent dat de netbeheerder in die situaties niet 

verplicht is een aansluiting op het gastransportnet te verzorgen. Een netbeheerder voert 

evenwel alleen wettelijke taken uit, zodat deze wijziging neerkomt op een aansluitverbod.    

  

Geen aansluitplicht tenzij…  

 

In art. 10, lid 7, onder a Gaswet is bepaald dat de aansluitplicht in art. 10, lid 6, onder a niet 

van toepassing is:  

  

- op het aansluiten van een te bouwen bouwwerk: daarmee wordt nieuwbouw bedoeld.  

  

Hier is een uitzondering op gemaakt: als een college van B&W het gebied waarin dit bouwwerk 

wordt gebouwd, hebben aangewezen als gebied waar aansluiting op het gastransportnet strikt 

noodzakelijk is om zwaarwegende redenen van algemeen belang, waaronder begrepen de 

maatschappelijke kosten en baten.  In de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht is een 

aantal structurele en tijdelijke situaties opgesomd waarin hiervan sprake kan zijn. Het is aan 

het college van B&W om in de motivering van het besluit te onderbouwen dat er sprake is van 

een zwaarwegende reden van algemeen belang. Zie voor een uitwerking daarvan, hierna onder 

“Schema gebiedsaanwijzingsbesluit art. 10, lid 7, onder a Gaswet”.   

  

Geen aansluitplicht, indien…  

In art. 10, lid 7, onder b Gaswet is bepaald dat de aansluitplicht in art. 10, lid 6, onder a niet 

van toepassing is:  

  

- in gebieden waar een gastransportnet aanwezig is, én,  

- een college van burgemeester en wethouders het gebied hebben aangewezen als gebied waar 

zich een warmtenet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Warmtewet, of een andere 

energie-infrastructuur bevindt of gaat bevinden die kan voorzien in de verwachte 

warmtebehoefte.  

  

Dat betekent dat voor bestaande bouw vooralsnog niet zoveel hoeft te veranderen. In een 

speciaal hiervoor opgestelde “Factsheet gasaansluitplicht nieuwbouw” van de ministeries van 

BZK en EZK staat hierover het volgende: “Een netbeheerder heeft voor een bestaande 

aansluiting een contract met de aangeslotene, die met dit wetsvoorstel niet aangetast wordt. 

Indien in het aangewezen gebied een nieuwe aansluiting wordt aangevraagd, bijvoorbeeld 

vanwege verketeling of woningsplitsing, dan mag de netbeheerder deze aansluitingen niet 

realiseren. Dit geldt ook wanneer een nieuwe aansluiting wordt aangevraagd als gevolg van een 

functiewijziging van een gebouw.”.   



 

 

Schema gebiedsaanwijzingsbesluit  artikel 10 lid 7 sub a Gaswet  

  

In het stroomschema zijn de situaties verwerkt die aanleiding kunnen geven om aardgas toch 

toe te staan in een bepaald gebied: situaties die een zwaarwegende reden van algemeen belang 

inhouden. Deze zijn, zoals gezegd, opgenomen in de Regeling gebiedsaanwijzing 

gasaansluitplicht. Het college van B&W dient (op verzoek  op uit eigen beweging) een 

zogenoemd gebiedsaanwijzingsbesluit te nemen. In schema zijn eerst de tijdelijke situaties (tot 

1 januari 2019) weergegeven die daartoe aanleiding kunnen geven (art. 2 van de Regeling). 

Deze situaties zijn opgenomen om zo vertraging in de woningbouwproductie te voorkomen. 

Daarna volgen de structurele situaties (art. 1 van de Regeling). Bij elke situatie zijn de 

voorwaarden opgenomen. Het gebiedsaanwijzingsbesluit moet een onderbouwing/motivering 

bevatten waaruit blijkt er sprake is van deze situatie (waarmee dan is aangetoond dat er sprake 

is van een zwaarwegende reden van algemeen belang dat een aansluiting op het 

gastransportnetwerk strikt noodzakelijk maakt).    

 

LET OP:   

 

Deze situaties kunnen aanleiding geven tot een gebiedsaanwijzing, dat is niet verplicht!  

Het is niet de bedoeling dat er op voorhand gebieden worden aangewezen door het college van 

B&W. Dat is niet in lijn met de wet (zie de Toelichting op de Regeling, p. 7: Het is alleen 

mogelijk een besluit te nemen met het oog op specifieke projecten of locaties waar een of meer 

te bouwen bouwwerken gerealiseerd worden. Indien een project een groot aantal bouwwerken 

bevat, ligt het in de reden om te beoordelen of het nodig is om voor het hele project of de hele 

locatie af te wijken. Op voorhand aanwijzen van (delen) van gemeenten is niet in lijn met de 

wet.  

  

Ook andere situaties dan de specifieke situaties opgesomd in de Regeling kunnen aanleiding 

geven tot een gebiedsaanwijzing omdat er sprake is van zwaarwegende redenen van algemeen 

belang die een aansluiting op het gastransportnet strikt noodzakelijk maken.   

 

De situaties zijn niet cumulatief van aard.   

Let op de onderbouwing/motivering van het besluit (daarvoor zijn handvatten gegeven in de 

Regeling en Toelichting erop).  

  

Het gebiedsaanwijzingsbesluit is een appellabel besluit: bezwaar en beroep of alleen beroep als 

de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht van toepassing is verklaard door het college van B&W.  

 

Indien er een verzoek om een gebiedsaanwijzingsbesluit te nemen wordt ingediend en het 

college van B&W besluit om geen gebiedsaanwijzingsbesluit te nemen: dat besluit betreft 

tevens een appellabel besluit.    

 

  



 

Pa
  

 
 
  

 

Vertraging (tijdelijk, tot 1 jan 2019) 
 
Sprake van vertraging omdat er geen voorziening  
 voor aardgas is, en  
 
 
 

 
wordt enkel en alleen volledig opgelost door  
 toestaan gas  

 
aanvraag omgevingsvergunning bouwen tussen 1  
 juli 2018 en 1 januari 2019  

 
 
 
 
Schaarse productiemiddelen in de bouwsector (tijdelijk, tot 1 jan 2019)  
 
 

aanpassen bestaand project doet significante claim  
op capaciteit van het bouwbedrijf of toeleverancier  
 
 

woningbouwproductie neemt daardoor af  
 
 

aanvraag omgevingsvergunning bouwen tussen 1  
 juli 2018 en 1 januari 2019  
 
 

 
 
 

 

Gemeentelijk beleid realisatie alternatieve warmtevoorziening komt in gevaar  

voornemen moet concreet uitgewerkt  
 zijn in een energieplan of ander  
 gemeentelijk beleidsplan  

 aannemelijk moeten zijn dat de  
alternatieve warmtevoorziening  
binnen vijf jaar wordt ingevoerd  

aantonen dat de financiële haalbaarheid van  
 de nieuwe warmtevoorziening in het geding  
  komt als de nieuwe gebouwen in het  
 aangewezen gebied hier niet op worden  
 aangesloten  

rekening houden met de kosten die de  
netbeheerder moet maken voor de aanleg  
 van het gastransportnet voor een korte  
  periode en de verwijdering van het  
 gastransportnet daarna  

 
 
 
 
 

 Technisch onhaalbaar  
 

Aardgasvrije oplossing is technisch onhaalbaar, en  

 
totstandkomen van het project is noodzakelijk gelet op de publieke belangen  
 (denk aan probleem woningmarkt)  

 
 
 

 

Bouwproject onhaalbaar door meerkosten  
 
aannemelijk maken dat bouwproject als gevolg van hogere kosten niet tot stand komt  

 
 
 

Andere situaties  
 
 
 
motiveren waarom sprake is van zwaarwegende redenen van algemeen belang waardoor aansluiting op gastransportnet strikt noodzakelijk is  

 
 
 
  



 

AANPASSING VAN HET BOUWBESLUIT 2012 EN DE OMGEVINGSVERGUNNING BOUWEN  

  

 

Het Bouwbesluit 2012 wordt ook aangepast. Het “Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 

Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas” (Kamerstukken II 2017/18, 

32 757, nr. 146). Het betreft de wijziging van artikel 6.10, tweede lid, Bouwbesluit 2012. Deze 

wijziging houdt in dat de bestaande verplichting in het Bouwbesluit 2012 om een voorziening voor 

gas aan te sluiten op een gasdistributienet wordt beperkt tot die gevallen, waarin ook de 

netbeheerder een taak heeft om in een aansluiting te voorzien. Met voorliggende wijziging is er 

geen verplichting tot aansluiting op het net meer in het geval de netbeheerder op grond van de 

Gaswet ook geen taak heeft bij het voorzien in die aansluiting.   

In de hiervoor aangehaalde Factsheet van het ministerie van BZK en EZK is beschreven hoe de 

beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen, ingediend na 1 juli 2018, 

verloopt. Voor omgevingsvergunningen voor bouwen die na 1 juli 2018 worden ingediend geldt 

het volgende. Er is in het Bouwbesluit 2012 niet opgenomen dat een bouwwerk geen 

gasaansluiting mag hebben. Een bouwplan voor een nieuw te bouwen gebouw, waarvoor een 

omgevingsvergunning bouwen wordt aangevraagd en ingediend na 1 juli 2018, zal een EPC-

berekening aangeleverd worden. Indien er in de bouwplannen uitgegaan wordt van een 

aansluiting op het gastransportnet, kloppen de EPC-berekening niet omdat de berekening 

gebaseerd is op gasgestookte ruimteverwarming en er geen voorziening is voor aardgas (immers, 

de netbeheerder mag het gebouw niet aansluiten op het gastransportnet). De gemeente kan de 

aanvrager dan gelegenheid geven het  

bouwplan aan te passen of aannemelijk te maken dat er een voorziening voor aardgas komt. Dit 

zal alleen het geval zijn indien er sprake is van situaties als bedoeld in art. 10, lid 7, onder a en b 

Gaswet. Als de aanvrager zijn aanvraag niet aanpast en niet aannemelijk kan maken dat een 

voorziening voor aardgas gerealiseerd gaat worden, dan kan de gemeente de vergunning 

weigeren. De aanvrager kan dan onvoldoende aannemelijk 

maken dat het bouwplan aan de geldende EPC-eis voldoet.   

  

Voor nieuwe gebouwen waarvan de vergunning voor 1 juli 2018 wordt aangevraagd blijft de oude 

situatie van toepassing. Na 1 juli 2018 zijn er de volgende opties: 

 

Het bouwplan wordt aangepast/gewijzigd  

(uitgaan van een gebouw dat niet wordt aan- 

Gesloten op een gastransportnet) 

Geen aansluitplicht op gastransportnet 

netbeheerder 

Het is mogelijk dat met een gebiedsaanwijzings- 

besluit de aansluitplicht in art.10 lid 6 onder a 

voor een project/specifieke locatie wel van 

toepassing is (art. 10, lid 7, onder a Gaswet) 

Er kan een verzoek tot het nemen van een  

Gebiedsaanwijzingsbesluit worden ingediend 

bij het college van B&W, of het college van 

B&W neemt daartoe zelf het initiatief 

Gebiedsaanwijzingsbesluit: wel een aansluit- 

plicht op gastransportnet voor netbeheerder 

Er is een gastransportnet aanwezig, maar het 

College van B&W hebben het gebied aangewezen 

als gebied waar zich in een warmtenet of een 

andere energie infrastructuur bevindt of gaat 

bevinden die kan voorzien in de verwachte 

warmtebehoefte 

Geen aansluitplicht op gastransportnet  

netbeheerder 

 

De aansluitplicht vervalt voor nieuwbouw waarvan de bouwvergunning op 1 juli 2018 nog 

niet is aangevraagd.  


