
Gestelde vragen en antwoorden bewonersbijeenkomsten  
 
 

 
 
Wat is de maximale temperatuur van het warme water dat mijn woning binnenkomt?  
De maximale temperatuur van het warme water ligt altijd > 60 graden en is maximaal 80 graden. 
 
Wat zijn de kosten voor het gebruik van Het Groene Net? 
HGN telt gebruikerskosten. Het tarief is in Nederland overal hetzelfde. De ligging van de woning heeft 
hier geen invloed op. De vaste kosten zijn overal hetzelfde. De eigen gebruikskosten per woning zijn 
natuurlijk wel variabel.  
 

Tarieven prijspeil 2021*  
(Alle bedragen zijn incl. BTW) 

 

Eenmalige aansluitbijdrage per woning  
 

2.500,- Euro 

Variabele kosten warmte in euro’s per GJ  22,76 Euro 

Meetkosten per jaar 26,83 Euro 

Vaste kosten warmte per jaar 389,11 Euro  

Ter beschikking stellen Afleverset per jaar 125,50 Euro 

*De meest actuele tarieven vindt u op www.hetgroenenet.nl  
 
Net zoals in de huidige cv-ketel bevat de afleverset ook een cv-pomp. De looptijd van deze pomp is +- 
30 jaar. 
Kost de afleverset meer aan elektra voor cv-pomp?  

Pomp is nagenoeg identiek aan huidige CV pomp, de pomp gaat niet meer energie gebruiken. 

Kan ik opzeggen bij HGN? Zijn er kosten aan verbonden?  
Ja, u kunt maandelijks opzeggen.  
Kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 423 euro. 
 
Waarvan is de koof gemaakt?  
De koof is gemaakt van roestvast en niet rottend materiaal. Deze bestaat uit aluminium met trespa 
tussen de 2 aluminium platen.  
De koven worden per woning ingemeten. Deze zijn demontabel. Zit er ergens een muurtje of boom 
op de lijn waar de leidingen komen te liggen dan zal in samenspraak met de bewoners de beste 
oplossing worden bedacht.  
 
Wanneer moet ik doorgeven wat voor koof ik wil?  
Deze worden tailormade per huis besproken en gemaakt. Er wordt samen met bewoners tijdens de 
werkzaamheden in de straat bekeken wat het beste is. De koof wordt gemonteerd als leidingen 
binnen klaar zijn.   
 
Waar wordt de koof bevestigd?  
Bij voorkeur via oprit en zijkant van de woning.  Kan dat niet op de erfgrens van de woningen dan 
wordt ook hier gezocht naar de beste oplossing. 

http://www.hetgroenenet.nl/


 
 
 
 
 
Blijven de huidige leidingen bestaan?  
Enexis is eigenaar van de gasleidingen. Deze kan men voorlopig niet verwijderen omdat niet iedereen 
overstapt op een aardgasvrije woning. Dus de gasleidingen blijven vooralsnog liggen.  
Tot hoe lang? Dat weten we als proeftuin ook niet.  
 
Hoe lopen de leidingen in de grond? 
Er komt een verdeelleiding in het asfalt. Deze loopt door het trottoir via de oprit naar de woning. 
Vervolgens heeft de voorkeur om dwars over te steken naar de volgende woning en dan weer 
omhoog.  
 
Waar moeten de leidingen aan voldoen, kunnen deze te klein zijn?  
Als de woning verwarmd wordt met een HR- ketel krijgen ze eenzelfde capaciteit ervoor terug.  
 
Hoe diep komen de leidingen?  
De diepte van de leidingen ligt op 80 cm dekking vanaf de bovenkant straat/oprit. Indien nodig kan 
dit 100cm dekking zijn. De dekking onder de oprit ligt minimaal op 60cm omdat daar geen 
vrachtwagen overheen hoeft. 
 
Wie voert uit? Welke aannemer?  
HGN heeft afspraken met de grootste aannemers in Nederland. Allen hebben dezelfde 
prijsafspraken. Uitvoerder is altijd een Nederlands bedrijf. De aannemer die op het moment van 
besluit het beste in werkcapaciteit zit, zal de aanbesteding krijgen.  
Men werkt op basis van gecertificeerde processen om zo de voortgang, veiligheid, etc. te kunnen 
borgen.  
 
Wordt de oprit netjes opgeleverd? 
Ja, de bewoner moet het afgeleverde werk accepteren. Bij verzakkingen aan straten, oprit e.d. zal 
HGN dit persoonlijk met de bewoner afhandelen. 
 
Hoe wordt de investeringsbeslissing gemaakt?  
Beslissing wordt genomen door aandeelhouders van HGN te weten Gemeente Sittard-Geleen en 
Ennatuurlijk. 
 
U wilt een prijsindicatie van de kosten bij HGN?  

U kunt een opgave aan de hand van uw jaarrekening ontvangen. Mail uw jaarrekening naar 

lynn.burgers@sittard-geleen.nl  

Waar komt de afleverset te hangen? 
De afleverset komt te hangen op de plek van de huidige cv-ketel. Dus niet in de meterkast zoals in 
het begin van het project een keer genoemd is.  
 
Hoe lang zit er tussen het afkoppelen van de cv-ketel, het aansluiten van de afleverset en de 
warmtelevering?  
Dit alles wordt binnen 1 dag geregeld.  

 
  

mailto:lynn.burgers@sittard-geleen.nl


 

 

 

Werkt mijn thermostaat? Ook Google nest?  

HGN zal de mogelijkheden m.b.t thermostaten nog bekendmaken via de proeftuin en website.  

Reden hiervan is dat er steeds nieuwe ontwikkelingen omtrent beschikbare thermostaten zijn. 

Standaard klokthermostaten kunnen altijd toegepast worden mits deze niet gevoed worden vanuit 

de bestaande cv-ketel. 

Welke CW-aansluiting heb ik nodig voor een bad/ regendouche?  
CW 5 is het beste voor het snel vullen van een bad of gebruik van regendouche. De variabele kosten 
zullen hierdoor stijgen, maar het comfort voor u is wel groter.  
 
Is de ISDE-regeling gegarandeerd?  
De gemeente/ proeftuin kunnen de ISDE-regeling niet garanderen. Helaas hebben wij geen inspraak 
op deze regeling.  
 
Is er een plafond aan het ISDE subsidiebedrag/ regeling?  
Ja, maar de komende jaren zal dit naar verwachting gewoon kunnen worden uitgekeerd.  
 
Meer informatie: www.aardgasvrijlvn.nl | www.hetgroenenet.nl  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aardgasvrijlvn.nl/
http://www.hetgroenenet.nl/

