Motie

Motie van het gas los
De raad van de gemeente Zwijndrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 27 juni 2017
Constaterende dat:









Het klimaatakkoord van Parijs haalbaar is als iedereen zich maximaal inspant
Zwijndrecht daar stapsgewijs aan zal bijdragen (reductie CO2 uitstoot)
terugdringen van gebruik van fossiele brandstoffen om woningen te verwarmen een van
die stappen is
Er in Nederland volop aandacht in voor 'van gas los' oftewel op termijn uitfaseren van
aardgas en aansluiting zoeken bij alternatieven
bij de regionale energieconferentie Drechtsteden, 7 juni j.l. een van de speerpunten is
om nieuwe woningen niet meer op gas aan te sluiten
minister Kamp de aansluitplicht van woningen op gas naar verwachting op korte termijn
uit de Gaswet zal schrappen en daarmee een eerste stap zet op de route 'van gas los'
de provincie Zuid-Holland de ambitie heeft om alle woningen in 2035 op andere wijze
dan via aardgas van warmte te voorzien
het een logische stap is om ieder geval nieuwbouwwoningen niet meer op gas aan te
sluiten

Draagt het college op
- zich maximaal in te spannen om ieder nieuw te bouwen woning in Zwijndrecht een
gasloze woning te laten zijn
- waar mogelijk vandaag al mee te starten
- een beleidsvoorstel om gasloos bouwen als uitgangspunt voor woningbouw te
hanteren uiterlijk in het vierde kwartaal van 2017 aan de raad aan te bieden.
.

Toelichting:
De ChristenUnie/SGP is met haar collega's van het CDA en VVD en wellicht alle andere
fracties zeer bezorgt over het gebruik van fossiele brandstof. Met elkaar moeten wij naar
mogelijkheden zoeken en daar waar mogelijk is toepassen om die bezorgdheid te
verminderen of weg te nemen. Dit standpunt wordt gelukkig gedeeld door de aanwezigen op
de Energieconferentie in Ambacht en nog eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht op
de oriëntatieavonden over de Energie strategie
En gaat over tot de orde van de dag.
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