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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de heer George Becht van de Fractie van D66 
over Art. 40 vragen "Glas voor gas" (pilot aardgasvrije wijk in het Schilderskwartier). 

Beantwoording van de vragen: 

Is het college bereid om zich actief in te zetten voor 'glas voor gas'? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft 
het college daarvoor nog ondersteuning nodig vanuit de raad? 

Het college is bereid om samen met Stedin en relevante marktpartijen (vb. KPN/ Reggefiber) de 
mogelijkheden van het gebruik van loze gasleidingen voor de uitrol van glasvezel te verkennen. Indien de 
gewenste ontkoppeling van het gas mogelijkheden biedt om versneld glasvezel in bestaande woonwijken 
aan te leggen, dan staat het college hiervoor open. Gezien het feit dat zowel de gasleidingen als 
internetnetwerken niet in gemeentelijk beheer zijn, is afstemming met eerder genoemde marktpartijen 
noodzakelijk. In eerste instantie zal de gemeente zich dan ook richten op consultatie van deze 
marktpartijen. Het college ziet voor zichzelf in dit traject in een verbindende en faciliterende rol. 

Twee factoren die de aanleg van glasvezel door loze gasleidingen bemoeilijken willen wij nu reeds met u 
delen. Enerzijds betreft het een planningsaspect. Gezien de verwachte toename aan datagebruik door de 
samenleving is de kans reëel, dat de behoefte aan glasvezel vooruitloopt op de ontkoppeling van het gas. 
Prognoses geven aan dat de behoefte aan datasnelheid in de periode van 2016 tot 2022 van 50Mbps naar 
350Mbps stijgt. Ontkoppeling van het gasnet zal vermoedelijk een geleidelijker verloop kennen. Onder 
andere omdat wij inwoners de tijd willen geven om over te schakelen van hun huidige van gas afhankelijke 
apparatuur naar nieuwe apparaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan CV-ketels. Niet elke inwoner heeft het 
geld om van de ene op de andere dag een nieuwe niet van gas afhankelijke verwarmingsinstallatie aan te 
schaffen. De afkoppeling van het gas zal dan ook enigszins in lijn moeten lopen met natuurlijke 
vervangingsmomenten van de huidige apparatuur. Vandaar dat wij als gemeente een brede tijdspanne 
hanteren voor de ontkoppeling van het gasnet. Naast het planningsaspect bemoeilijkt ook een 
(kosten)technisch aspect de aanleg van 'glas door gas'. Een significant deel van de kosten voor de aanleg 
van een glasvezelnetwerk komt voort uit de aanleg van het laatste deel van de glasvezelkabel. Het 
gedeelte van de hoofdkabel naar de meterkast in de woning. Het gebruik van de gasleiding voor de aanleg 
van glasvezel zal op dit punt geen reductie in kosten opleveren. 

Bijlagen: 1. De ingekomen brief met corsanummer: 17.007822 

De secretaris 



From: Plukaard, Wendy <plukaard.w>
Sent: vrijdag 7 april 2017 11:21:49
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 

Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 Rvo van D66 inzake Glas voor Gas
Attachments: 170407 artikel 40 vragen van d66 inzake glas voor gas.pdf 

  
Aan het College
Aan de Raad
 
Bijgaand treft u aan de schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van de fractie van D66 inzake Glas voor Gas. Conform het Reglement van Orde dient het college de 
vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 7 mei 2017.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Wendy Plukaard
 
Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden  

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden 

T 0348 – 428 805 | https://gemeenteraad.woerden.nl 

 
 
 



 

 

 

Woerden, 7 april 2017 

Betreft: artikel 40-vragen glas voor gas 

 

 

Geacht college, 

 

De fractie van D66 heeft met instemming kennisgenomen van het voornemen van het college om 

een van de voorlopers van Nederland te zijn op het gebied van gasloze wijken. In het AD Groene Hart 

van 5 april
1
 viel te lezen dat het college specifiek het Schilderskwartier op het oog heeft als eerste 

wijk. De fractie van D66 is van oordeel dat afsluiten van het gas heel goed gepaard kan gaan met het 

aansluiten op glasvezel: door de loze gasleidingen te gebruiken kunnen immers grote besparingen 

worden bereikt op de uitrol van glasvezel. Aansluiten op glasvezel betekent dat bewoners van het 

Schilderskwartier beter in staat worden gesteld om bijvoorbeeld thuis te werken of gebruik te maken 

van e-health diensten.   

 

De vraag van de D66-fractie is daarom: 

 

Is het college bereid om zich actief in te zetten voor 'glas voor gas'? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft 

het college daarvoor nog ondersteuning nodig vanuit de raad? 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de fractie van D66, 

 

 

George Becht, raadslid 

 

                                                           
1
 http://www.ad.nl/woerden/koken-en-stoken-op-gas-straks-voltooid-verleden-tijd~a2cfde1c/ 

 

http://www.ad.nl/woerden/koken-en-stoken-op-gas-straks-voltooid-verleden-tijd~a2cfde1c/
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