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Deze bijlage gaat over STAD AARDGASVRIJ en de belofte 
BETAALBAAR. STAD AARDGASVRIJ is een initiatief van een 
groep Stadtenaren. Deze groep inwoners maakt samen 
met deskundigen uit het bedrijfsleven, overheden en 
kennisinstellingen een plan om Stad in 2025 aardgasvrij 
te maken en over te stappen op waterstof of een eigen 
aardgasvrije oplossing. Als het plan straks af is, bepaalt 
u zelf of Stad in 2025 aardgasvrij wordt en of u waterstof 
een goede oplossing vindt. Alleen als 70% voor stemt, 
gaat het plan door.  

Om een goede keuze te kunnen maken, is het belangrijk 
dat u op de hoogte bent. We gaan er daarom alles aan 
doen om u goed te informeren, zodat al uw vragen 
beantwoord zijn. We houden u op de hoogte via deze 
bijlagen, informatieavonden, de website stadaardgasvrij.nl 
en door met u in gesprek te gaan in het Inspiratiehuis Stad 
Aardgasvrij. 

BELOFTEN
We hebben een aantal uitgangspunten die we de ‘beloften’ 
noemen: Veilig of anders niet, Betaalbaar, Altijd warm, 
Groen, Het mag, Het kan, Vertaalbaar en natuurlijk 
Voldoende draagvlak. Het project kan alleen doorgaan
als we die beloften waar kunnen maken. Op 
www.stadaardgasvrij.nl staan deze verder beschreven. 

De komende maanden ontvangt u regelmatig Stad 
Aardgasvrij bijlagen in uw brievenbus, waarin we ingaan 
op de beloften die we u doen. 

In deze bijlage vertellen we u meer over het project Stad 
Aardgasvrij, de belofte Betaalbaar en maakt u kennis met 
één van de initiatiefnemers van Stad Aardgasvrij. 
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KOSTEN WATERSTOF
Gezien de ontwikkelingen van de gasprijs weten we nu nog niet precies 
wat aardgas kost rond het moment van de overstap in 2025. Om de belofte 
Betaalbaar concreet te maken zijn er twee opties. U kunt om de drie jaar 
wisselen tussen deze twee opties:
Vast: U krijgt voor 90 eurocent (inclusief belastingen en btw) dezelfde 
hoeveelheid warmte die u nu van 1m3 aardgas krijgt. U heeft meer waterstof 
nodig dan aardgas. Hier is ook rekening mee gehouden in de genoemde 90 
eurocent. U kunt voor 15 jaar rekenen op deze waterstofprijs.
Variabel: De prijs voor waterstof blijft variabel. De hoogte van de 
waterstofprijs is 5% lager dan de variabele gasprijs van dat moment. U heeft 
meer waterstof nodig dan aardgas. Hier houden we rekening mee. 

Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij, J. van Halfwassenaerstraat 11.

BASISPAKKET
Om over te stappen op groene 
waterstof, zijn aanpassingen in uw 
woning of gebouw nodig: een nieuwe 
gasmeter, een nieuwe cv-ketel en een 
nieuw elektrisch kooktoestel (als u nog 
kookt op aardgas). Wij helpen u hierbij. 
Er is een basispakket opgesteld om de 
overstap voor u betaalbaar te houden. 
Wij betalen en plaatsen kosteloos de 

nieuwe  gasmeter en waterstof cv-
ketel. Verder ondersteunen wij u bij 
de vervanging van het kooktoestel. 
Het basispakket is voor alle inwoners 
die kiezen voor waterstof. U kunt 
ook kiezen om niet mee te doen met 
waterstof. U gaat dan zelf aan de 
slag om uw eigen woning of gebouw 
aardgasvrij te maken. De kosten zijn 
in dat geval voor uzelf. Wel kunt u dan 

een bijdrage ontvangen van € 2.500,- 
voor de aanschaf van een aardgasvrij 
verwarmingstoestel, zoals een warmte-
pomp. Ook kunt u gebruikmaken van 
de subsidie voor elektrisch koken. 
Inwoners met een huurwoning 
beslissen mee over de overstap naar 
aardgasvrij. Zij krijgen een waterstof 
cv-ketel en kunnen gebruik maken van 
de subsidie voor elektrisch koken.

UITGELICHT
!!

EEN VERGELIJKBARE WATERSTOF CV-KETEL
Het project STAD AARDGASVRIJ vervangt uw aardgas cv-ketel voor een 
waterstof cv-ketel. We bieden graag keuzemogelijkheden en zorgen 
ervoor dat er altijd een passende waterstof cv-ketel beschikbaar is. U 
heeft recht op € 1.500,- voor de ketel en €1.000,- voor de installatiekosten. 
We bespreken op dit moment de mogelijkheden met een aantal ervaren 
leveranciers. Als u een ketel met meer vermogen of extra opties wilt 
aanschaffen, kan dit.

Is uw ketel nu al aan vervanging toe? Dan kunt u na de zomer van 2022 
kiezen voor een H2 ready cv-ketel. In de zomer van 2025 wordt deze 
gratis vervangen of omgebouwd naar een waterstof cv-ketel.  
U kunt dan nu al gebruik maken van de subsidie voor een nieuwe ketel. 
Uiteraard kan dit alleen als minimaal 70% van de huishoudens in Stad 
heeft gekozen voor de collectieve oplossing met waterstof. 

U VERWARMT UW WONING NU MET EEN GASKACHEL
Als u uw woning nu verwarmt met een gaskachel, helpen wij u deze te 
vervangen. De gaskachel wordt vervangen door een H2 ready cv-ketel 
of waterstof cv-ketel en één radiator per gaskachel. Hier hoort ook het 
vereiste leidingwerk bij. Voor deze aanpassingen is er een maximaal 
bedrag van € 3.000,- beschikbaar. Dit is bovenop de vergoeding voor een 
nieuwe waterstof cv-ketel of H2 ready cv-ketel en de installatie daarvan. 

Wilt u meer radiatoren dan u nu gaskachels heeft? Dat kan. Dan zijn de 
kosten voor extra radiatoren en het vereiste leidingwerk voor uzelf. 

Heeft u een sierkachel op aardgas? Deze werkt helaas niet op waterstof. 
We bieden u geen compensatie voor het apparaat. 

KOKEN IS UW PASSIE
Heeft u tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2022 een aardgaskooktoestel 
aangeschaft van meer dan € 1.500,-? Dan komen wij u deels tegemoet. 
U ontvangt 50% van uw aanschafprijs met een maximale bijdrage van 
€ 1.000,-. Deze vergoeding ontvangt u bovenop de subsidieregeling voor 
elektrisch koken. Om in aanmerking te komen doorloopt u de volgende 
stappen: 

      Vraag subsidie voor aardgasvrij koken aan via  
https://www.goeree-overflakkee.nl/subsidie-aardgasvrij-koken

      Stuur na goedkeuring van de subsidie een mail naar  
stadaardgasvrij@gmail.com voor de extra bijdrage.

      Voer de overstap uit vóór 1 januari 2024.

TWEE CV-KETELS
Heeft u twee cv-ketels? Dan kijken we eerst samen of beide ketels 
vervangen kunnen worden door één waterstof cv-ketel. Als beide ketels 
nodig blijven, vervangen we de twee ketels door twee waterstof cv-ketels. 
U krijgt dan het subsidiebedrag voor twee waterstof cv-ketels. We komen 
graag langs om uw individuele situatie door te nemen en ook hier geldt het 
aanbod van de H2 ready cv-ketel.  

BIJZONDERE REGELINGEN MOGELIJK
We willen een goede oplossing voor alle inwoners van Stad. Daarom 
houden we rekening met mensen voor wie het aanbod echt niet werkt. 
Dit kan zijn vanwege financiële, fysieke of psychische belemmeringen. 
Hier vinden we oplossingen voor. We komen graag langs om uw  
individuele situatie door te nemen.

We adviseren u geen grote investeringen te doen in installaties op aardgas, zoals sierhaarden en kookfornuizen. Voor alle 
installaties op aardgas (m.u.v. cv-ketels) die na de draagvlakmeting worden aangeschaft, verlenen we geen compensatie.

ERVAAR ZELF WATERSTOF!
Van 24 februari tot en met 23 april 2022 wordt 
Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij verwarmd met 
waterstof. Komt u ook? Dit is een unieke kans om 
zelf te zien en voelen hoe het is om een woning met 
waterstof te verwarmen. U bent van harte welkom 
aan de J. van Halfwassenaerstraat 11. 
Maak een afspraak via www.stadaardgasvrij.nl of  
via 06-21 515 646. Of kom langs op zaterdag tussen  
10.00 en 16.00 uur.

DRAAGVLAK EN REKENTOOL
In de zomer van dit jaar beslissen inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties van 
Stad of zij in 2025 de overstap naar aardgasvrij willen 
maken. U kunt kiezen voor een gezamenlijke overstap 
naar waterstof of een eigen aardgasvrije oplossing. 
Als 70% instemt, gaat het plan door. 

Om een goede keuze te kunnen maken is inzicht in 
de kosten belangrijk. Daarom wordt nu gewerkt aan 
een rekentool op basis van verschillende scenario’s 
zoals op aardgas blijven, een elektrische oplossing 
of overstappen op waterstof.

In de rekentool kijken we naar de eenmalige 
overstapkosten en terugkerende kosten zoals 
verbruik, vastrecht en onderhoudskosten. We nemen 
ook de subsidies van de overheid en de bijdragen 
vanuit het project mee. De berekening gaat over 
een periode van 15 jaar, tussen 2025 en 2040 en is 
gebaseerd op openbare gegevens. Als de rekentool 
klaar is, kunt u op www.stadaardgasvrij.nl uw adres 
invoeren, waarna u de uitkomsten ontvangt voor de 
verschillende scenario’s. Wij houden u op de hoogte 
via één van de volgende bijlagen en stadaardgasvrij.nl.

KENNISMAKEN MET 
STAD AARDGASVRIJ is een initiatief van een groep 
inwoners van Stad. Eén van deze inwoners is 
Laurens Huizer. “Ik ben Laurens Huizer, 55 jaar 
en geboren en getogen in Stad aan ’t Haringvliet. 
Ik ben getrouwd, heb twee dochters en ben 
energiecoach bij het Energieloket Goeree-
Overflakkee. Tijdens een informatieavond kwam 
ik in aanraking met Stad Aardgasvrij. Sindsdien 
ben ik onderdeel van de groep initiatiefnemers. 
Duurzaamheid vind ik heel boeiend. Ook wilde ik 
inzicht krijgen in de kosten voor ons als inwoners, 

want dat is een heel belangrijk onderwerp. Daarom 
kijken we goed naar de betaalbaarheid. Als we 
in 2025 overgaan op groene waterstof, staat er 
een nieuwe waterstof-cv-ketel bij u thuis, zijn 
uw gasleidingen gecontroleerd en heeft u een 
waterstofmeter. Dat kost u niets. Dat neemt niet 
weg dat isoleren en daarmee je energiebehoefte 
en kosten verlagen altijd aan te raden is. Door 
mijn werk als energiecoach zie ik vaak dat met 
relatief kleine aanpassingen, ook in gedrag, 
er veel voordeel te behalen is. ” 

           Nieuwe gasmeter        Gratis Wij betalen en plaatsen een waterstofgasmeter.  
Hier blijft Stedin voor verantwoordelijk, net als bij aardgas.

           Nieuwe waterstof cv-ketel        Gratis Er wordt voor een nieuwe waterstof cv-ketel of H2 ready cv-ketel  
gezorgd als vervanging van uw aardgas cv-ketel. Een H2 ready cv-ketel 
is een aardgas cv-ketel die omgebouwd kan worden tot een waterstof 
cv-ketel. 

            Aanpassen leidingwerk        Gratis Buiten de woning
Het leidingnetwerk tot aan de gasmeter blijft de verantwoording van 
Stedin. U betaalt geen kosten als er aanpassingen gedaan moeten  
worden aan het aardgasnetwerk.

       Subsidies Binnen de woning
Het leidingwerk na de gasmeter in uw woning is, net zoals nu met  
aardgas, uw eigen verantwoordelijkheid. Als het leidingwerk in uw  
woning of gebouw niet geschikt is voor waterstof, is een subsidie  
van maximaal € 1.250,- beschikbaar om dit aan te passen.

            Nieuw elektrisch kook-
            toestel (voor wie nog            
            kookt op aardgas)

       Subsidies Elektrisch koken en pannenset: maximaal € 500,-
Een aansluiting/stopcontact voor elektrisch koken in de keuken: 
maximaal € 250,-. Aanpassing in de meterkast: maximaal € 500,-.

 

 

 

 

 

BETAALBAAR 
Als u kiest om uw woning of gebouw te verwarmen 
en warm water te maken met waterstof in plaats van 
aardgas, is dit betaalbaar. Dat betekent dat u vanaf 
2025 vijftien jaar lang in ieder geval niet duurder uit 
bent dan met aardgas. De belofte Betaalbaar houdt ook 
in dat we bijdragen aan de overstapkosten. Hiervoor 
heeft de gemeente een bijdrage ontvangen vanuit het 
Programma Aardgasvrije Wijken van het Rijk.

https://www.goeree-overflakkee.nl/subsidie-aardgasvrij-koken


Heeft u vragen over de informatie in deze bijlage? 
Mailt u dan naar de projectleider Stad Aardgasvrij via 

stadaardgasvrij@gmail.com 

Meer informatie kunt u ook vinden op
www.stadaardgasvrij.nl

MEER
WETEN?

STADAARDGASVRIJ.NL

Wij werken mee aan STAD AARDGASVRIJ:
Gasunie, Gemeente Goeree-Overflakkee, Greenpoint, 

H2GO, Oost West Wonen, Provincie Zuid-Holland en Stedin.

Veilig of anders niet

Het mag

Betaalbaar

Het kan

Altijd warm

Vertaalbaar

Groen

Voldoende draagvlak


