
Schouwen voor een  
aanbod op maat 
Iedereen in Stad aan ’t Haringvliet met een aardgasaansluiting kan zich  
aanmelden voor een gratis schouw. Tijdens een schouw komt er iemand bij u 
langs die kijkt wat er moet gebeuren in uw huis om over te kunnen stappen op 
groene waterstof. Ook krijgt u informatie over de beschikbare subsidies voor 
elektrisch koken en elektrisch verwarmen. 



Het schouwproces in 8 stappen

Meld u aan voor een schouw. Scan de QR-code of neem  
contact op via 06 - 15 486 478 | stadaardgasvrij@gmail.com.

Een schouwer neemt telefonisch of per e-mail contact op om een  
afspraak te maken.

U ontvangt een bevestigingsmail van de afspraak met naam en foto van 
de persoon die bij u langskomt.

De schouwer komt langs en bekijkt de woning of onderneming.

Na de schouw ontvangt u een schouwrapport met inschatting van de 
kosten voor uw woning.

Tijdens een tweede afspraak bespreken we het schouwrapport en  
leggen we uit hoe u de subsidies kunt aanvragen voor de kosten van  
de overstap.

Als u wilt, kunt u met het schouwrapport de subsidies voor elektrisch 
koken en elektrisch verwarmen nu al aanvragen. Voor huurders geldt 
alleen de subsidie voor elektrisch koken.

Het schouwen is nu afgerond.

De subsidies voor de collectieve overstap naar waterstof  
worden uitgekeerd als het project definitief door gaat.
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Meer informatie over het schouwen vindt u op:
www.stadaardgasvrij.nl/schouw



Het team

Wie komen er langs? Hieronder stellen we het team aan u voor.

Wilco Braber

Ruud Hottinga Paulus Looij

Laurens Huizer

Martin Pronk

Sander Hartwig

Hilde Herrewijnen

Sonja Deijs

Bekijk de video van een voorbeeld-schouw op:
www.stadaardgasvrij.nl/media/videos



www.stadaardgasvrij.nl

Aanmelden

Meer weten?

U kunt zich als inwoner (woningeigenaren én huurders), 
ondernemer en maatschappelijke organisatie met een 
aardgasaansluiting aanmelden voor een schouw. 

Dit kan via:
www.stadaardgasvrij.nl/aanmelden-schouwen

U kunt ook contact opnemen met omgevingsmanager 
Bobby Groenewoud via telefoon 06 - 154 86 478 of  
e-mail stadaardgasvrij@gmail.com. 

Scan de QR-code

Meer informatie over het schouwen vindt u op:
www.stadaardgasvrij.nl/schouw


