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Geachte bewoner, 
 
Via deze brief willen we u bijpraten over een aantal ontwikkelingen rond de Proeftuin 
Aardgasvrij, waaronder de gevolgen van het coronavirus voor de proeftuin, de 
subsidieregeling en de communicatie.  
 
Aanvragen subsidie 
U kunt vanaf nu subsidie aanvragen voor het verduurzamen van uw woning. In deze 
brief gaan we uit van de situatie dat uw woning wordt aangesloten op het warmtenet. 
Kiest u voor een andere warmtebron en heeft u vragen over uw situatie? Neem dan 
contact op met Dubbel Duurzaam.  
 
U kunt subsidie aanvragen voor spouwmuur- en glasisolatie, het afkoppelen van de 
gasaansluiting en het vervangen van de gaskookplaat door een elektrische kookplaat. 
De nieuwe warmtebron regelt u op een later moment met Het Groene Net (HGN). HGN 
neemt eerst contact met u op voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek. U 
moet bij de subsidieaanvraag wel aangeven dat u de woning aardgasvrij gaat maken. 
 
Al eerder geïsoleerd? 
Heeft uw woning al glas- en spouwmuurisolatie van vóór 18 december 2018 en heeft u 
zich ook aangemeld voor deelname aan de proeftuin? Dan kunt u nu maximaal 1.500 
euro subsidie aanvragen voor dak- of vloerisolatie. Dat is de uitkomst van een overleg 
met buurtbewoners en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarin is ook besloten de 
doorlooptijd van de regeling te verlengen met een half jaar, tot 30 juni 2021. Heeft u na 
18 december 2018 geïsoleerd en zich aangemeld voor de proeftuin? Dan vallen die 
werkzaamheden binnen de regeling.  
 
Hoe kunt u subsidie aanvragen? 
Particuliere woningeigenaren kunnen vanaf nu subsidie aanvragen. Gebruik daarvoor 
het stappenplan in bijlage.  
 



Postadres: Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen  14 046 (vanuit buitenland  +31 46 477 77 77) | www.sittard-geleen.nl 

 

Eigenaren van commercieel en maatschappelijk vastgoed kunnen vanaf 1 januari 2021 
subsidie aanvragen. Zij worden daarover geïnformeerd. 
 
Huurt u uw woning van ZOwonen of Wonen Limburg? Dan is de verhuurder 
verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van de woning en het aanvragen van de 
bijbehorende subsidie. Wij zijn hierover met beide woningcorporaties in gesprek.  
 
Huurt u een woning van een particuliere verhuurder? Bespreek deze brief met uw 
verhuurder en vraag naar de mogelijkheden. Verduurzaming kan voor u én voor uw 
verhuurder voordelig zijn. 
 
In flat 4 en 5 is sprake van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Bewoners van die flats 
kunnen individueel of met de VvE aan de proeftuin deelnemen. U kunt met de 
betreffende Vereniging van Eigenaren overleggen over de mogelijkheden. 
 
Aanmelden kan nog steeds 
Heeft u zich tot op heden nog niet aangemeld? Wilt u zich alsnog aanmelden, of kent u 
het project onvoldoende? Deelname is nog steeds mogelijk! Wij zijn graag bereid u te 
informeren en de mogelijkheden met u te bespreken. Aanmelden kan via e-mail: 
aardgasvrij@sittard-geleen.nl en telefoonnummer 046-4778222.  
  
Modelwoning Marshallstraat 
Op 15 oktober opent op Marshallstraat 1c een modelwoning haar deuren. Hier kunt u 
terecht voor algemene informatie, de subsidieverordening en het aanvraagformulier. Ook 
kunt u zien hoe de warmte-afleverset van HGN (die mogelijk uw gasverwarming gaat 
vervangen) er uitziet én ervaren wat het verschil is tussen koken op gas en op inductie. 
 
Door corona is bezoek aan de modelwoning voorlopig alleen mogelijk op afspraak. U 
kunt een afspraak maken via aardgasvrij@sittard-geleen.nl of telefoonnummer 046-
4778222. Ons streven is om op termijn het inloopspreekuur op woensdagmiddag in 
Buurtcentrum Limbrichterveld ook weer open te stellen. 
 
De aanvraagformulieren en voorwaarden voor de subsidie vindt u op de website 
www.aardgasvrijlvn.nl. De formulieren liggen ook klaar in de modelwoning aan de 
Marshallstraat 1c (op afspraak).  
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, 
namens dezen, 
Clusterhoofd Beleid,  
 
 
 
Mevrouw Mr. A.I.H.M. Pereboom  
 
 
 
 
 
 
Bijlage: stappenplan 
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