
 
 

 
Reactie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) op de internetconsultatie 

over de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Het wetsvoorstel bevat 

voorstellen die in het bijzonder van belang zijn voor de gemeentelijke planvorming van 

de wijkgerichte verduurzaming van de bestaande gebouwenvoorraad. Bovendien bevat 

het wetsvoorstel waarborgen die ervoor zorgen dat het proces en de besluitvorming 

zorgvuldig verlopen en burgers niet tussen wal en schip raken. Daarmee wordt uitvoering 

gegeven aan de afspraak uit het Klimaatakkoord over de wetgevingsagenda voor de 

wijkgerichte aanpak, dat het Rijk de (uitvoerings)regels van de Omgevingswet herijkt om 

de energietransitie zoveel mogelijk te faciliteren en onnodige belemmeringen weg te 

nemen. 

 

Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren. 

Onder “Wat verandert deze wet?” staat het volgende: “Bovendien bevat het wetsvoorstel 

waarborgen die ervoor zorgen dat het proces en de besluitvorming zorgvuldig verlopen 

en burgers niet tussen wal en schip raken”.  

Reactie: wij onderstrepen het woord ‘burgers’. Terecht noemt de wetgever hen. Maar  

in hoeverre is het mogelijk om in het kader van deze wet en de daarmee 

samenhangende kostencompensatie ook maatschappelijke organisaties gelijk te 

behandelen als burgers bij het aansluiten op het warmtenet? 

Toelichting: vanuit het klimaatakkoord krijgen gemeenten via dit wetsvoorstel 

doorzettingsmacht om wijken aardgasloos te maken. In het voorstel wordt echter niet 

voorzien in een compensatie voor maatschappelijke organisaties, zoals zorgorganisaties.  

Zorginstellingen kunnen geen gebruik maken van de huidige subsidieregelingen, zoals de 

stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH), om voordelig op het warmtenet 

aan te kunnen sluiten. Dit maakt het vooralsnog tot een dure oplossing om van het 

aardgas af te komen. Ook investeringen t.b.v. het aanpassen van de bestaande, vaak 

complexe gebouwinstallatie op het warmtenet worden onvoldoende gesteund.  

Daar komt bij: als een gemeente besluit van het aardgas af te gaan en als dat moment 

niet samenvalt met het zogenoemde ‘natuurlijke moment’ voor de zorgorganisatie, heeft 

dat voor die zorgorganisatie grote financiële consequenties.  

Dit klemt te meer, omdat het ombouwen van de verwarmings- en warm tapwater-

installaties grote impact op de cliënten/bewoners zal hebben en wellicht reden kan zijn 

om tijdelijk de woningen of afdelingen te sluiten, bijv. voor de ombouw van hoog- naar 

laagtemperatuur verwarming.  

 

Voorstel: Wij zien graag dat de wetgever ook zorgt voor mogelijkheden voor 

zorginstellingen ter compensatie, bijvoorbeeld via een subsidie of vanuit de komende 

Klimaatgelden. 
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