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Raadsinformatiebrief, Uitvoering Motie LPV "Waterstof het nieuwe aardgas"

Geachte leden van de gemeente raad,

In uw vergadering van 29 november 2018 heeft u de motie van de LPV “Waterstof het nieuwe 
aardgas” aangenomen.
In deze motie verzoekt u ons college van burgemeester en wethouders:

a. het ministerie van I&M te verzoeken beleid te maken dat er op toe ziet dat de huidige 
gasinfrastructuur in Nederland niet wordt afgebroken of wordt verwaarloosd.

b. het ministerie van I&M tevens te verzoeken onderzoek te doen naar de mogelijkheid 
om de oudere metalen leidingen en aansluitingen te vervangen door plastic omdat 
waterstof lichter is en makkelijk ontsnapt.

c. de netwerkbeheerder Gasleidingen Zeeland (Enduris) en de Vereniging van 
Leidingeigenaren in Nederland (Velin) hiervan op de hoogte te stellen.

Wijze van uitvoering
Aan deze motie hebben wij uitvoering gegeven door het versturen van de bijgevoegde brief 
aan het ministerie van I&W, zie bijlage. 

Opmerking
We merken hierbij op dat het verzoek onder punt b. niet in voornoemde brief hebben 
meegenomen. De reden hiervoor wordt hierna toegelicht.

Toelichting
Het verzoek onder b, betreft een verzoek aan het ministerie gericht op onderzoek naar een 
technische maatregel. Het ministerie van I&M is hiertoe niet bevoegd en ziet hier niet op toe. 



Blad 2 behorend bij 1068305 / 1077334

De bevoegdheid om te bepalen wanneer en de verantwoordelijkheid voor hoe het bestaande 
leidingwerk geschikt kan worden gemaakt voor waterstof, ligt bij de netwerkbeheerder, 
Enduris. Daarom is dit verzoek niet opgenomen in de brief aan het ministerie van I &W.

Het verzoek onder b is ook niet in de brief aan Enduris opgenomen om te voorkomen dat 
Enduris de gemeente Vlissingen niet serieus neemt. Het doen van een dergelijk verzoek aan 
een deskundige kan door de betreffende deskundige worden gezien als een bemoeienis met 
zaken die aan Enduris moeten worden overgelaten. Ondanks dat dit door de gemeente 
Vlissingen goed bedoeld is.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar
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Verzoek tot het opstellen van beleid inzake gasinfrastructuur.

Geachte mevrouw de Kleuver,

In zijn vergadering van 29 november 2018 heeft de gemeenteraad van Vlissingen de motie 
“Waterstof het nieuwe aardgas” aangenomen.
De raad van de gemeente Vlissingen is van mening dat het in stand houden van de bestaande 
gasinfrastructuur niet zal leiden tot kapitaalsvernietiging maar Nederland en dus ook Vlissingen 
een voorsprong zal geven bij het transporteren en gebruiken van nieuwe energievormen, zoals 
onder andere waterstof.

Verzoek om beleid
Als gevolg van deze motie verzoeken wij uw ministerie om, met het oog op de toekomst, beleid 
te maken dat er op toe ziet dat de huidige gasinfrastructuur in Nederland niet wordt afgebroken 
of wordt verwaarloosd.

Netwerkbeheerder en VELIN
Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden naar de regionale netwerkbeheerder in de 
provincie Zeeland (Enduris) en de Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN).

Vragen?
Voor eventuele vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de heer 
M.L.F. de Bruijn, beleidsmedwerker Milieu bij de afdeling Leefbaarheid. Hij is te bereiken op 
het telefoonnummer 0118-487121 of via de e-mail op het adres mdebruiin@vlissinqen.nl

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders vap-Vfissingen, 
de secretaris, jterfiurgemeester,

. van Vliet den Tillaarars.
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