Benieuwd hoe u kunt overstappen naar het
warmtenet? Of heeft u andere vragen over
aardgasvrij wonen? Neem gerust contact op!

Vogelenzang
aardgasvrij

Om de aarde ook voor volgende generaties leefbaar te houden, gaan we
naar een aardgasvrije toekomst. Want door minder aardgas te verbranden, gaat de
uitstoot van broeikassen omlaag. En blijven de gevolgen van de
klimaatverandering beperkt. Maar hoe moet dat, wonen zonder aardgas?

Aardgasvrij wonen
Er zijn grofweg twee manieren voor aardgasvrij wonen:
⋅ aansluiting op het warmtenet

Meer informatie?
www.sliedrechtaardgasvrij.nl
Bel 14 0184
Of mail naar: duurzaamwonen@sliedrecht.nl

⋅ gebruik van een warmtepomp

De gemeente Sliedrecht heeft een subsidie van het rijk gekregen. Hiermee
kunnen we u een aantrekkelijk aanbod doen om uw woning aan te sluiten op het
warmtenet. In deze folder leest u er meer over. En we gaan graag in gesprek om
uw vragen te beantwoorden. U bepaalt zelf of u uw woning laat aansluiten op het
warmtenet of dat u uw woning op een andere manier duurzaam gaat verwarmen.
Maak een afspraak via duurzaamwonen@sliedrecht.nl. Of bel 14 0184.

Warmtenet
Een warmtenet is een ondergronds netwerk van goed
geïsoleerde leidingen waar warm water doorheen stroomt.
Dit water gaat via die leidingen naar de woningen. Daar
zorgt het voor altijd voldoende warmte en warm kraanwater.
Bij voldoende interesse van de bewoners komt er een
warmtenet in de Vogelenzang. In de ondergrond van de
straat is ruimte nodig voor de leidingen. Op de meeste
plekken in de Vogelenzang is die ruimte er. Voor een aantal
plekken wordt dit nog onderzocht. Alle bewoners hebben
hierover een brief met plattegrond gehad.
Wat kost aansluiting op het warmtenet?
Dankzij de rijkssubsidie is uw eigen bijdrage voor aansluiting
op het warmtenet eenmalig € 2.000. Kookt u al elektrisch?
Dan betaalt u eenmalig € 500.
Voor dit bedrag vinden alle aanpassingen in en rond uw
huis plaats die nodig zijn om uw woning op dezelfde temperatuur te verwarmen als met uw cv-ketel. Denk aan nieuwe
radiatoren, extra isolatie, netjes afwerken van muren en
vloeren of herstel van uw tuin. U betaalt dus nooit meer dan
€ 2.000 of € 500.
Dit subsidieaanbod geldt totdat duidelijk is of het warmtenet
in de Vogelenzang wordt aangelegd (waarschijnlijk tot de
zomer van 2022).
De maandelijkse kosten voor verwarming zijn ongeveer
hetzelfde als wat u nu betaalt aan aardgas.
Wat betekent het voor uw woning?
• Er wordt een warmte-unit geplaatst. Dat kan op een
andere plek zijn dan waar uw cv-ketel nu staat. De
warmte-unit is 60x60x30 cm groot.
• Uw cv-ketel, gasmeter en gasaansluiting worden
verwijderd.
• Er komen twee leidingen in uw woning: één voor de
aanvoer en een retourleiding. Tijdens een woningopname
wordt bekeken waar deze kunnen komen.
• Ook wordt bekeken of er extra aanpassingen nodig zijn,
bijvoorbeeld grotere radiatoren of isolatie.
• Als u op gas kookt, krijgt u een inductiekookplaat.
• Alles wordt netjes afgewerkt.

Hoe duurzaam is het warmtenet?
Het warmtenet Sliedrecht draait tijdelijk op aardgas. Binnen
enkele jaren levert HVC duurzame warmte. Vanaf 2024 zal
dat warmte zijn die vrijkomt bij slibverbranding. En daarna
ook aardwarmte. Dit levert tot 85% minder CO2-uitstoot op.
Keuzevrijheid en tarieven
Als u aansluit op het warmtenet, wordt u klant bij HVC.
HVC is een publiek bedrijf zonder winstoogmerk. Via de
Warmtewet beschermt de overheid de tarieven en de
belangen van de klanten. Het warmtetarief is nu nog
gekoppeld aan de gasprijs. Maar over een paar jaar
waarschijnlijk niet meer.
Meer weten over klant zijn bij HVC? Scan de
QR-code en bekijk de video.

Garanties bij aansluiting op het warmtenet
• HVC garandeert dat u altijd voldoende warmte en
warm water in huis heeft.
• Dankzij een aantrekkelijke subsidie kost de
overstap u nooit meer dan eenmalig € 2.000 of
(als u al elektrisch kookt) € 500.
• De hele overstap wordt voor u geregeld: van
woningopname tot aansluiting, werkzaamheden,
materialen en nazorg.
• Blijkt dat u uw woning minder goed warm krijgt
dan met uw cv-ketel? Dan lossen we dit in overleg
op. Bijvoorbeeld door andere radiatoren of uw
woning beter te isoleren. De kosten vallen onder
de subsidie.
• U hoeft zich geen zorgen te maken over het
onderhoud. Bij storingen staat een 24-uurs
storingsdienst paraat.
• Door te koken op inductie heeft u geen open
vuur of gas meer in huis. En dat is veiliger.
• Met een aansluiting op een warmtenet met een
duurzame bron stoot u veel minder CO₂ uit dan
met een gasgestookte cv-ketel. Beter voor het
milieu dus.
• Tot slot: u bent helemaal klaar voor een toekomst
zonder aardgas.

Warmtepomp
Ook met een warmtepomp kunt u aardgasvrij wonen.
De CO2-uitstoot is minimaal, zeker als u groene
energie gebruikt, zoals wind- of zonne-energie. Een
warmtepomp is een elektrisch systeem dat warmte
haalt uit lucht, water of de bodem. Deze warmte heeft
een lage temperatuur. Daarom moet uw woning heel
goed geïsoleerd zijn.
Er zijn ook hybride
warmtepompen, die voor
een deel aardgas gebruiken.
Met een warmtepomp kunt u
uw huis ook koelen. Hoeveel
warm kraanwater u heeft,
hangt af van de grootte
van het boilervat.

Hoe duurzaam is het warmtenet?
Het warmtenet Sliedrecht draait tijdelijk op aardgas. Binnen
enkele jaren levert HVC duurzame warmte. Vanaf 2024 zal
dat warmte zijn die vrijkomt bij slibverbranding. En daarna
ook aardwarmte. Dat zorgt voor 85% minder CO2-uitstoot
dan nu.
Keuzevrijheid en tarieven
Als u aansluit op het warmtenet, wordt u klant bij HVC. HVC
is een publiek bedrijf zonder winstoogmerk. Via de Warmtewet beschermt de overheid de tarieven en de belangen van
de klanten. Het warmtetarief is nu nog gekoppeld aan de
gasprijs. Maar over een paar jaar niet meer.
Meer weten over klant zijn bij HVC? Scan de QR-code en
bekijk de video.

Isoleren

Wat kost een
warmtepomp en isolatie?
De kosten voor een warmtepomp zijn hoog, naar schatting
gemiddeld € 40.000 tot
€ 60.000. Een groot deel hiervan
is voor isolatie van vloer, muren, glas en dak. U kunt
gebruik maken van een landelijke (ISDE-)subsidie.
De gemeente biedt via het Regionaal Energieloket
collectieve inkoopacties aan. Zo kunt u gezamenlijk
isolatiemaatregelen, zonnepanelen en een (hybride)
warmtepomp inkopen.

U kunt natuurlijk altijd vast beginnen met isoleren van
uw woning. Zo gaat u stap voor stap op weg naar
aardgasvrij wonen. En kunt u de kosten spreiden
over een aantal jaren. Met elke isolatiemaatregel gaat
uw energierekening omlaag én krijgt u meer comfort
in huis.

Er zijn ook kosten voor onderhoud en (op termijn)
vervanging van de warmtepomp. Uw maandelijkse
energierekening is laag, zeker als u ook zonnepanelen heeft. Met 8 tot 12 zonnepanelen wekt u voldoende elektriciteit op voor een warmtepomp.

Aansluiting op het warmtenet in 8 stappen
Aansluiten op het warmtenet in bestaande
woningen is maatwerk.

Meer informatie: www.regionaalenergieloket.nl.

Wat er allemaal (technisch) nodig is,
leggen we hier stap voor stap uit.
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Het verwijderen van de
gasaansluiting en cv-ketel
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Meer informatie: www.sliedrechtaardgasvrij.nl/
warmtenet en www.hvcgroep.nl.
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Eventueel
isolatie

Aanpassingen leidingwerk
en cv-installatie
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Aanpassingen
radiator(en)
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Elektrisch
koken
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Graafwerk
voor de deur
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Plaatsing
warmte-unit
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Aanleg
tuin/pad

