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Nr. 499  BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 22 december 2016 

In het VAO Energiebesparing van 22 december 2016 (Handelingen II 
2016/17, nr. 39, VAO Energiebesparing gebouwde omgeving) diende het 
Kamerlid Albert de Vries een motie in (Kamerstuk 30 196, nr. 489) waarin 
de regering wordt verzocht: 
• de optie te onderzoeken tot het aanbieden van aan de woning 

gekoppelde woondiensten die leiden tot energiebesparing en 
energieopwekking en die via de energierekening kunnen worden 
verrekend; 

• voorts om netwerkbedrijven dan wel energiebedrijven een leveran-
ciersverplichting op te leggen tot levering van een nader vast te stellen 
jaarlijks minimaal volume van dit Soort woondiensten 

Ik vraag de heer Albert de Vries om de motie aan te houden tot de 
publicatie van de voortgangsrapportage van de Borgingscommissie 
Energieakkoord. De voortgangsrapportage wordt naar verwachting nog 
voor het einde van het jaar door de Minister van Economische Zaken naar 
de Tweede Kamer gestuurd. Als u de motie voor het verschijnen van de 
voortgangsrapportage in stemming wilt brengen, dan ontraad ik de motie. 

Tijdens ditzelfde VAO heeft het Kamerlid Voortman een motie ingediend 
(Kamerstuk 30 196, nr. 498) waarin de regering wordt verzocht: 
• met de netbeheerders in gesprek te gaan teneinde te komen tot een 

landelijke, uniforme benadering van het afkoppelen van het gasnet, 
waarbij niet de kostendekkendheid maar de beleidskeuze tot uitfase-
ring van het gasnet de hoogte van het tarief moet bepalen, en de 
Kamer te informeren over de uitkomsten van dit gesprek en de 
gemaakte keuzes ten aanzien van de afsluitkosten; 

Ik had u tijdens het VAO beloofd daarover in overleg te treden met de 
Minister van Economische Zaken. 

In de Energieagenda is aangekondigd dat de wettelijke aansluiting voor 
een netbeheerder om in een gasaansluiting te voorzien, wordt 
omgevormd tot een recht op warmte. Op lokaal niveau wordt besloten 
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over dit uitfaseren van aardgas. Deze beleidskeuze biedt geen basis om 
een tarief op te baseren. In de Energieagenda is aangekondigd dat door 
de regulering (waaronder tariefregulering) voor warmte-, gas- en 
elektriciteitsnetten te harmoniseren een integrale afweging mogelijk 
wordt. Ook is het uitgangspunt aangekondigd dat burgers of bedrijven die 
eerder afstappen van aardgas hier geen nadeel van ondervinden ten 
opzichte van hen die later overgaan. Het kabinet zegt in de Energieagenda 
toe de kostentoedeling te onderzoeken en hierbij te betrekken: de 
verschillende netwerkgerelateerde kosten, de reguleringssystematiek, 
kosten voor energiebesparing, de marktprijzen en de relevante belas-
tingen. Uiteraard zal dit in overleg met de netbeheerders worden gedaan. 
De plannen van het kabinet bieden een uitgebreider afwegingskader om 
de hoogte van tarieven te bepalen dan de kale «beleidskeuze tot uitfa-
sering van het gasnet». Om deze reden ontraad ik de motie. 

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, 
S.A. Blok
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