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4.   Aardgas 

  
● Waarom zouden wij van het gas af moeten, terwijl er nog lang lopende 

leveringscontracten met het buitenland zijn? 
De leveringscontracten die we nu hebben met het buitenland (Duitsland, België en 
Frankrijk) zijn we aan het afbouwen als één van de maatregelen om de gaswinning 
uit Groningen te stoppen. Wanneer Nederland de gaswinning reduceert zal ook de 
gaslevering gereduceerd worden, totdat deze contracten volledig afgebouwd zijn en 
de gaskraan in Groningen dichtgaat (zie de website van de rijksoverheid). Om ook 
onze afhankelijkheid van andere landen af te bouwen worden de lopende contracten 
met buitenlanden steeds verder afgebouwd, tot deze in 2050 niet meer nodig zijn. 

  
● Is het mogelijk om niet mee te doen en aardgas te blijven gebruiken? 

Op dit moment kunt u besluiten om niet mee te doen en aardgas te blijven 
gebruiken. Op de lange termijn komt hier wel verandering in. Vanuit het 
klimaatakkoord is bepaald dat we na 2050 geen aardgas meer gebruiken. Hierbij 
willen we zo snel mogelijk af van het aardgas in Groningen. Hoe Nederland dit doet 
wordt uitgelegd op de website van de rijksoverheid. Uiteindelijk is het dus niet 
mogelijk om aardgas te blijven gebruiken. 

  
● Is het de bedoeling dat de wijk volledig gasloos wordt? Of is reductie de 

bedoeling? 
Vanuit het klimaatakkoord is bepaald om vóór 2050 volledig aardgasvrij te zijn in 
heel Nederland. In de gebouwde omgeving dragen wij daarom bij aan het geleidelijk 
uitfaseren van aardgas in woningen. Op de lange termijn is volledig gasloos wel iets 
waar we naar streven in Berggiersslanden. 

  
● Het lijkt erop dat de gemeente de bewoners van Berggierslanden wil verplichten 

om op korte termijn van het gas af te gaan. In hoeverre kan de gemeente dit 
afdwingen? 
Wij hebben als gemeente het uitgangspunt om het samen te gaan doen. Door nu 
samen met u uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn, hopen wij op tijd een 
toekomstperspectief te bieden waar u op een voor u geschikt moment naar kunt 
handelen. Op de langere termijn valt niet uit te sluiten dat hier vanuit de 
rijksoverheid verandering in komt, vanwege de gemaakte afspraken in het 
Klimaatakkoord. Als gemeente hebben we het bijvoorbeeld niet in de hand of in de 
toekomst de gasprijs landelijk wordt verhoogd, waardoor toch een drukmiddel 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gaswinning-in-groningen/afbouw-gaswinning-groningen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gaswinning-in-groningen/afbouw-gaswinning-groningen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gaswinning-in-groningen/afbouw-gaswinning-groningen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gaswinning-in-groningen/afbouw-gaswinning-groningen


ontstaat. Ook hebben we geen invloed op keuzes van eigenaren van het 
aardgasnetwerk. Daarom hechten we eraan om nu met u in gesprek te gaan, zodat 
we de ruimte die er is om gezamenlijk keuzes te maken maximaal te benutten. 
 

● Binnenkort besluit de Europese Commissie dat aardgas als duurzame brandstof 
wordt aangemerkt. De zin om de Berggierslanden aardgas vrij te maken, lijkt nu 
al achterhaald. Dit bespaart elke inwoner dus een hoop onnodige kosten. Hoe 
kijkt de gemeente aan tegen deze ontwikkeling met betrekking tot het duurzaam 
zijn/worden van aardgas? 
De situatie in elk Europees land is anders waardoor het perspectief op duurzaamheid 
van aardgas ook verschilt per land. In Duitsland bijvoorbeeld wordt nog veel olie en 
kool gebruikt. In vergelijking met aardgas is dit nog vervuilender. Daarnaast is dit 
voor Duitsland een eerste en beste/snelste optie om van de kerncentrales af te gaan. 
Wij zien het als een tussenstap om te beginnen met het verduurzamen naar het 
gebruik van echt natuurlijke energiebronnen. Duitsland loopt echter wel voor op 
wind- en zonne-energie. Daarnaast is in Nederland één van de belangrijkste redenen 
bij de warmtetransitie dat we de aardbevingen in Groningen stoppen als gevolg van 
de gaswinning. 

  
  

 


