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Onderwerp: Exit strategie aardgas 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 23-01-2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. gemeenten via het Nationaal Energie Akkoord een regierol hebben gekregen voor 

het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving; 
2. in de Energievisie de doelstelling is opgenomen om het gebruik van aardgas in de 

bestaande bouw uit te faseren; 
3. de invulling van deze doelstelling in een warmteplan zal worden vastgelegd; 
4. dit warmteplan met bedrijfsleven en andere partijen wordt opgesteld als onderdeel 

van een Lokaal Energie Akkoord; 
5. aardgas niet simpelweg vervangen kan worden door groen gas vanwege de 

beperkte beschikbaarheid (zo'n 10% van het huidig aardgasverbruik); 
6. woningen en bedrijfsgebouwen daarom over zullen moeten gaan op een gasloze 

warmtevoorziening; 
7. veel gasnetten het einde van hun levensduur naderen en zowel het Rijk als 

netbeheerders aansturen op het afzien van vervanging; 
8. bij het uitfaseren van aardgas diverse gemeentelijke beleidsterreinen aan de orde 

zullen komen zoals: ruimtelijke ordening, herstructurering, nauw overleg met 
bewoners en vertegenwoordigers van diverse partijen, financien, e tc ; 

van mening dat 
1. het uitfaseren van aardgas de grootste uitdaging is van de lokale energietransitie; 
2. veranderingen van de energie-infrastructuur, de sociale impact van het afkoppelen 

van woonwijken, het organiseren van ondersteuning en ontzorglng voor bewoners 
en ruimtelijke inpassing van collectieve warmtevoorziening vragen om een 
duidelijke regierol van de gemeente; 

3. het warmteplan een belangrijk document wordt, omdat hierin vorm wordt gegeven 
aan de warmtetransitie en de rol van de gemeente hierin; 

4. de raad haar eigen rol zal moeten spelen binnen de gemeentelijke bijdrage aan het 
warmteplan en daarom betrokken moet blijven bij het uitvoeren van de 
warmtetransitie; 

5. de kaderstellende taak van de raad door vaststelling van de energievisie voldoende 
is gewaarborgd voor de overige onderdelen van het op te stellen lokale energie 
akkoord, 

verzoekt het college 
1. de inzet van de gemeente aan het op te stellen warmteplan voorafgaand aan de 

onderhandelingen ter bespreking aan de raadscommissie voor te leggen; 
2. het resultaat van de onderhandelingen ter bespreking voor te leggen aan de 

raadscommissie, alvorens het Lokaal Energie Akkoord getekend wordt 
en gaat over to t de orde van de dag. 
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