
Bewonersbijeenkomst  
Proe0uin Limbrichterveld Noord 

Programma	
v Inloop	-	Welkom	
v Presenta1e	subsidies	proe6uin	
en	Het	Groene	Net	

v Mogelijkheid	om	vragen	te	
stellen	



Doel : aardgasvrij maken van de wijk 
 
Voorwaarden deelname proe0uin: 
- Aardgasvrij maken van de woning: 

* isoleren van de woning, 
* elektrische kookplaat aanschaffen, 
* vervangen van de huidige warmtebron door    
   gasloos alternaEef. 

 
“Voorwaarden om aanspraak te maken op proe0uin subsidies is 
het aardgasvrij maken van uw woning”.



Subsidies proe0uin  
 
Subsidie vooraf aanvragen, betaling voor uitvoering 
 
Glas isolaEe HR++(+) € 2500,- 
Spouwmuur isolaEe € 1500,- 
Aanschaf elektrische kookplaat € 550,- 
Vervanging elektra t.b.v. kookplaat € 400,- 
Aanbrengen Perilex aansluiEng € 250,- 
Gasmeter verwijderen  € 285,- 
 
Aanvraag subsidie indienen voor 30 juni 2021 17:00 uur.  
Maatregelen die na 18-12-2018 zijn uitgevoerd komen ook in aanmerking voor subsidie.  




Subsidies Landelijke ISDE regeling; 
 
subsidie achteraf aanvragen, uitbetaling na uitvoering 
 
Voorwaarden: aansluiEng op een warmtenet 
woningeigenaren. (€ 2500,- euro) 
 
Aanvragen via: 
ISDE: AansluiEng op een warmtenet woningeigenaren | 
RVO.nl | Rijksdienst 




Tijdsplanning Het Groene Net  
 
AanlegEjd leidingen per straat c.a. 2 weken 
 
 


Investeringsbeslissing:	 	Q3	2021	
Start	aannemer:	 	 	Q3	–	Q4	2021	
Project	gereed:		 	 	Q3	2022	
	
Tijdsplanning	onder	voorbehoud	



Tarieven Het Groene Net 
 
Tarieven prijspeil 2021* (alle bedragen zijn incl. BTW) 
 
Eenmalige aansluiHng per woning € 2500,-  
 
Variabele kosten warmte in euro’s per GJ € 22,76,- 
Meetkosten per jaar € 26,83,- 
Vaste kosten warmte per jaar € 389,11,- 
Ter beschikking stellen afleverset per jaar € 125,50,-


*De	meest	actuele	tarieven	vindt	u	op	www.hetgroenenet.nl	 

 



CW4 8 liter van > 60 
graden p/minuut. 
 
CW5 10 liter van > 60 
graden p/minuut. 
 
CW5 hogere 
gebruikskosten, meer 
comfort. 
 
  


Leiding	naar	radiatoren	Aanvoerleiding	HGN	straat	

Warmtemeter	
(meet	afname)	

CV-pomp	

Aansturing	
warmtewisselaar	

Links:	koud	water	in	
Rechts:	warm	water	uit	(douche)	



Koof: maatwerk per gevel 
 
AfmeEngen:  
circa 350x150mm 



Voorbeeld 
leidingen 

HGN



Voorbeeld leidingen HGN



Voorbeeld 
koofwoning



Voorbeeld 
koofwoning
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Veel gestelde vragen subsidies 
 
- Wat als investeringsbeslissing negaEef is, moet ik dan de 
subsidies terug betalen? Nee 
 
- Hoe werkt de biomassa Energiecentrale Silard? De BES creëert 
elektriciteit door de verbranding van snoeiafval uit de regio. De 
restwarmte wordt gebruikt door HGN. 
 
- Moet ik bij de proe0uin ook 2 isolaEemaatregelen treffen om in 
aanmerking te komen? Nee, en er zit ook geen minimale m2 aan 
deze voorwaarden verbonden. (Landelijke subsidie wel) 
 
 
 
 




Veel gestelde vragen Het Groene Net 
 
- Is de afleverset brandgevaarlijk? Nee 
 
- Bij wie kan ik terecht als iets het niet doet? Storingsdienst HGN 
 
- Waar kan ik de leveringsovereenkomst van Het Groene Net aanvragen? 
Bij Lynn 
 
- HGN sluit de afleverset aan en de cv-ketel af, wie voert deze af en zilen 
hier kosten aan verbonden? Er zijn geen kosten verbonden aan het 
afvoeren van koopketel. HGN koppelt CV ketel af bij aansluiEng 
afleverset.  
 
- Ik wil graag mijn kosten berekenen. Bie wie kan ik dit doen? Maak een 
afspraak bij Lynn. Samen nemen we alles door.  
 
 
 
 




Veel gestelde vragen prakEsche zaken 
 
- Wordt het water snel warm? Direct warm water beschikbaar bij 
afleverset, sneller dan CV ketel. 
 
- Moet ik over op vloerverwarming? Nee 
 
- Wanneer gaan ze graven en kan ik dan nog parkeren? Blij0 onze woning 
bereikbaar, c.q. oprit/ garage? Voor iedere woning/straat zullen er 
maatwerkoplossingen komen. 
 
Bereikbaarheidsplanning per straat wordt gemaakt die ruim van te voren 
Ejdelijke hinder zal melden. (parkeren, afval ophalen, bereikbaarheid) 
Waar kan ik de informaEe vinden over de werkzaamheden in de wijk à 
www.aardgasvrijlvn.nl 
 
 
 
 
 
 




Vragen?  

 
 
 

De gestelde vragen en antwoorden kunt u nalezen op 
www.aardgasvrijlvn.nl



Afspraak maken in de 
modelwoning of een 
huisbezoek inplannen?  
 
Neem contact met ons op: 
lynn.burgers@silard-geleen.nl 
06 34 20 55 31 



