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ADVIES
1.

Instemmen met het voorstel tot verlenen ontheffing van het aansluitverbod kleinzakelijke
aardgasaansluitingen voor het perceel Agrobaan 24, Ysselsteyn.

2.

Dit besluit te deponeren in het gasaansluitingsregister van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
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Samenvatting
Nieuwe woningen waarvoor na 1 juli 2018 de omgevingsvergunning is/wordt aangevraagd, mogen op
grond van de Gaswet niet meer op het aardgas worden aangesloten. Dit verbod geldt ook voor
bedrijfspanden, waarvoor na die datum de omgevingsvergunning is/wordt aangevraagd, voor zover het
een zogenoemde ‘kleinzakelijke gasaansluiting’ (tot max. G25) betreft. De minister gaat er vanuit dat
deze kleinere aansluitingen bedoeld zijn voor gebouwverwarming.
De rijksoverheid wil toe naar gebouwverwarming zonder fossiele brandstof.
Grootzakelijke gasaansluitingen (> G25) voor ondernemingen vallen niet onder dit aansluitverbod,
aangezien hier de redenering is dat deze nodig zijn voor productie-energie en niet voor
gebouwverwarming.
Een metaalbewerkingsbedrijf gaat nieuwbouw plegen op het bedrijfsperceel Agrobaan 24 in Ysselsteyn en
wil door Enexis een kleinzakelijke gasaansluiting (G25) laten aanleggen. Hij heeft een gasaansluiting
nodig voor het voeden van de metaalbewerkingsoven maar niet voor gebouwverwarming. Hij heeft
voldoende aan een kleinzakelijke aansluiting. Een grootzakelijke aansluiting zal ca. €10.000,- duurder zijn
en waarschijnlijk overgedimensioneerd blijken. Daarom vraagt hij bij de gemeente ontheffing aan op het
aansluitverbod kleinzakelijke aansluitingen. Zonder deze ontheffing kan hij geen offerte voor een G25
aansluiting bij Enexis opvragen en zal deze ook niet worden gerealiseerd.
De ondernemer wil met de door de oven geproduceerde restwarmte via een warmtewisselaar het gebouw
verwarmen. Er komt dus geen CV-gasketel, hetgeen we ook zullen bewaken. Dit is een innovatief gebruik
van restwarmte. De ondernemer heeft meer duurzame ambities en wil daar graag met de gemeente
(lees: energieadviseur) over sparren.
In de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitingsplicht kan onder omstandigheden ontheffing van het
aansluitverbod voor kleinzakelijke gasaansluitingen worden gegeven. Hier zijn voorwaarden aan
verbonden, o.a. dat het bouwwerk om technische redenen niet gerealiseerd kan worden zonder
voorziening voor gas en/ of onevenredig hoge kosten. Daarnaast moet sprake zijn van een zwaarwegend
(maatschappelijk) belang. In het licht van deze voorwaarden zijn er voldoende gronden om ook aan de
ondernemer ontheffing te verlenen. De metaalbewerkingsoven van het bedrijf kan niet functioneren
zonder gasaansluiting en daarnaast zijn de kosten voor de grootzakelijke aansluiting hoog en heeft hij
deze capaciteit niet nodig. Ook is er een zwaarwegend gemeentelijk belang bij het stimuleren van
innovatieve en duurzame ondernemers, juist als instrument in de Energietransitie.
Na een positief collegebesluit over het verzoek van de aanvrager, kan dit bij de ACM worden
gedeponeerd. Enexis raadpleegt dit register en ziet dat het gemeentebestuur aan Verstappen ontheffing
heeft verleend. Enexis zal dan de wens van Verstappen kunnen honoreren.

Beoogd resultaat
Het nemen van een besluit op basis van artikel 1 onder b van de Regeling gebiedsaanwijzing
gasaansluitingsplicht, waardoor uiteindelijk de gewenste voorziening voor gas kan worden opgericht.

Argumenten
1. De ondernemer kan door Enexis een kleinzakelijke gasaansluiting laten realiseren, waarmee hij
productie-energie heeft én substantiële aansluitkosten bespaart.
2. De ondernemer kan zijn plannen voor innovatieve gebouwverwarming uitvoeren.

Risico’s
Geen.
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Kanttekeningen
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Financiële gevolgen
N.v.t.

Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.

Juridische gevolgen
Dit is een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 2 Awb. Bekendmaking zal plaatsvinden door toezending van
de beschikking aan de aanvrager. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen.

Rechtmatigheid
Het college is bevoegd ontheffing te verlenen op het gasaansluitverbod als het vindt dat er een
zwaarwegend (maatschappelijk) belang is. Duurzaam ondernemen is ook een zwaarwegend belang in het
kader van de Energietransitie.

Fatale termijnen
N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
Deponeren ontheffingsbesluit bij de ACM en het sturen van een beschikking aan de aanvrager.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
1. Concept beschikking (niet openbaar i.v.m. persoonsgegevens).

Naslagwerk
N.v.t.

