
 
 

 
 
PREMIUM	
Nieuwbouwwijk Steehof in Yerseke. Reimerswaal wil ook mensen die al een vergunning 
hebben, maar nog niet zijn begonnen met bouwen verleiden om gasloos te gaan. © Joeri 
Wisse 

Reimerswaal	helpt	bouwers	van	
het	gas	af	
KRUININGEN - Reimerswaal zet alles op alles om te 
voorkomen dat toekomstige nieuwbouwhuizen 
warm worden gestookt met aardgas.  
Joeri Wisse 11-07-18, 08:00  
Wie een nieuwe woning wil bouwen, krijgt vanaf 1 juli geen 
gasaansluiting meer. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. Er 
zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor bouwers die al 



een bouwvergunning hebben. Reimerswaal wil ook deze groep 
verleiden om gasloos te gaan.  

Zelfbouwers	
Het college van B&W heeft daarom besloten 10.000 euro uit te trekken om deze 
'zelfbouwers' gratis advies en hulp te geven. Het Duurzaam Bouwloket geeft 
daarvoor onafhankelijke begeleiding om het ontwerp van de woningen te verbeteren. 
Als daardoor de vergunning moet worden aangepast, vergoedt de gemeente de 
bouwleges van 600 euro. 

Reimerswaal heeft nog een aantal maatregelen bedacht om nieuwbouw van het gas 
af te krijgen.  Zo worden projectontwikkelaars, bouwbedrijven, architecten en kopers 
van kavels via een stappenplan en een informatieavond geholpen 
nieuwbouwprojecten zo duurzaam mogelijk te maken. Ook neemt de gemeente de 
plannen voor nieuwbouwwijk Steehof III in Yerseke en inbreidingslocatie Kelders in 
Krabbendijke nog eens onder de loep. De ondergrond kan bijvoorbeeld beter worden 
ingedeeld waardoor bodemenergiesystemen optimaal rendement kunnen leveren. 

Houtrook	
Daarnaast broedt de gemeente op beleid om ongewenste effecten van alternatieve 
verwarmingssystemen te voorkomen. Mogelijk komt er een verbod op pelletkachels 
in woonwijken, wegens overlast van stank en fijnstof die met de houtrook gepaard 
gaat. Daarnaast zouden ook regels kunnen worden opgesteld om geluidsoverlast 
van warmtepompen die gebruik maken van buitenlucht te voorkomen. 

https://www.pzc.nl/bevelanden/reimerswaal-helpt-bouwers-van-het-gas-af~a1581b17/  
 

1 reactie 

 
87 dagen geleden 
Jos Merks 
Eindelijk een gemeente die het begrijpt. Zou Reimerswaal de eerste zijn die zijn verstand gebruikt? Een verbod 
op het stoken van hout of houtpellets is een logisch gevolg. Immers bij het stoken van hout of houtpellets komt 2 x 
meer CO2 vrij dan bij aardgas. Ga je dus "gasloos" en niet "rookloos", dan gaat de besparing aan CO2 volledig 
verloren en komt er luchtverontreiniging bij: kankerverwekkende fijnstof PM2.5, benzeen, PAK's. Slecht voor 
gezondheid, milieu en klimaat. 

 


