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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 

 

 datum 1 februari 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

34781 

Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het 

schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 30 januari 2018 verworpen door de Tweede Kamer.  SP, PvdA, 

GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS stemden voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

In artikel I vervalt in het voorgestelde zevende lid «van een gebouw of gedeelte 

daarvan met woonfunctie» 

In artikel II vervalt «voor een gebouw of gedeelte daarvan met woonfunctie». 

9 (Moorlag) over het vervallen van de gasaansluitplicht voor alle gebouwen 

 

In dit amendement wordt geregeld dat de gasaansluitplicht voor alle nieuwe gebouwen 

wordt geschrapt, inclusief kantoorgebouwen en andere gebouwen. Hierdoor worden meer 

maatschappelijke kosten bespaard dan met het oorspronkelijke wetsvoorstel wordt 

beoogd, omdat in het oorspronkelijke wetsvoorstel de aansluitplicht uitsluitend vervalt voor 

nieuwbouwwoningen. Net als voor nieuwbouwwoningen is het in de praktijk niet 

noodzakelijk voor andere gebouwen om aangesloten te zijn op het gasnetwerk, aangezien 

er voldoende alternatieven voorhanden zijn. Slechts voor sommige industriesectoren zou 

een bedrijfsvoering zonder gasaansluiting eventueel onmogelijk zijn. Als het technisch 

gezien eventueel onmogelijk is voor een bedrijf om geen gasaansluiting te hebben, kan het 

college van burgemeester en wethouders besluiten om toch hiertoe te verzoeken. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

VVD, het CDA en de ChristenUnie 


