De MOL dorpen worden aardgasvrij!

Dankzij een royale subsidie van ruim 4,6 miljoen kunnen we in Midwolde,
Oostwold en Lettelbert (MOL-dorpen) aan de slag met het aardgasvrij maken
van de woningen en andere gebouwen. Maar, wat houdt dat nu precies in? Wordt
alles voor me gedaan? Kan ik nog eigen keuzes maken? Wat levert het me op? En
misschien nog wel belangrijker, wat kost het me?
Wij kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft over wat dit project nu precies gaat betekenen. Misschien wilt u direct aan de slag of wellicht had u nog helemaal niet over aardgasvrij wonen nagedacht of wilt u dit nog niet.
Vanavond willen we vooral stilstaan bij het feit dat we deze subsidie mogen ontvangen. Dit
vieren we graag samen met u!
In mei gaan we informatiebijeenkomsten organiseren waar een uitgebreide presentatie wordt
gegeven over het project en wat daar allemaal bij komt kijken. Ook kunt u hier met uw vragen
terecht. Binnenkort zal meer bekend worden over wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden.
In ieder dorp zal een aparte bijeenkomst georganiseerd worden, waar overigens alle inwoners vanuit de MOL dorpen welkom zijn.

Lange termijn project
Bij de aanvraag van de subsidie is gekozen voor een lange termijn project. Dat houdt in dat
alle woningen binnen het gebied voor 2040 van het aardgas af moeten zijn. U hoeft zich dus
niet opgejaagd te voelen. Die tijd is ook gewoon nodig, het gaat om net iets meer dan 500
woningen die van het aardgas af moeten!

Stap voor stap
Het plan is om stap voor stap richting aardgasvrije woningen te werken. Voor elke woning ziet
dit stappenplan er anders uit. Sommige bewoners zijn al een eind op weg, anderen zijn nog
minder ver. Sommige woningen moeten bijvoorbeeld nog worden voorzien van een 3-fasenaansluiting, dat gaan we regelen voor iedereen die dat wil! Andere kleine stappen zijn het
omruilen van een gaskooktoestel voor een inductiekooktoestel of het toepassen van kleine
maatregelen als tochtstrippen en radiatorfolie.
Grotere stappen zijn bijvoorbeeld het isoleren van de woning, het plaatsen van isolerend glas
of zonnepanelen, het aanleggen van vloerverwarming of het overstappen naar een (hybride)
warmtepomp. Deze grotere stappen kunnen goed worden gecombineerd met natuurlijke
momenten, zoals de renovatie van een keuken of badkamer, of het vervangen van de CV
ketel.

Financiering
Vanuit de ontvangen subsidie is voor elke woning hetzelfde vastgestelde bedrag beschikbaar.
Dit betekent dat het subsidiebedrag niet voor elke woning voldoende zal zijn, bijvoorbeeld
wanneer een woning nog volledig moet worden geïsoleerd. De exacte invulling en hoogte van
subsidie is momenteel nog niet bekend. Naast de subsidie zijn andere financieringsmogelijkheden beschikbaar. Bijvoorbeeld de ISDE subsidie, waarbij u 30% van de investering terugkrijgt wanneer u twee isolerende maatregelen toepast of een (hybride) warmtepomp
aanschaft. Ook biedt de gemeente een gunstige lening voor het verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen.

Meedoen?
Staat u te springen om uw woning te verduurzamen en/of wilt u meedoen
aan een van de werkgroepen binnen het project? Mooi! Dan horen we dat graag.
Via de enquête kunt u uw contactgegevens met ons delen.
Wacht u liever nog even? Ook dat is goed. Wanneer u zich bedenkt, kunt u altijd bij iemand
van de gemeente of een van uw medebewoners aankloppen!
Ondertussen zullen we ervoor zorgen dat u continu op de hoogte wordt gehouden van de
stand van zaken.

Moet ik per se meedoen aan dit project?
In het klimaatakkoord van Nederland is vastgesteld dat alle woningen in 2050 sowieso van
het aardgas af moeten zijn. Dit project biedt de kans om dit te versnellen naar 2040. U hoeft
niet direct mee te doen, u kunt bijvoorbeeld ook eerst eens aanzien hoe het er bij de buurman/buurvrouw aan toe gaat. De subsidie is tot 2030 beschikbaar.

Wat wordt allemaal geregeld?
Uit de 4,6 miljoen euro worden twee subsidieregelingen opgesteld. De ene regeling is gericht
op het aanschaffen van een inductiekooktoestel. De andere regeling is gericht op het
aanschaffen en plaatsen van grote maatregelen zoals isolatie, vloerverwarming of een
hybride warmtepomp. Daarnaast wordt een inkoopactie opgezet voor de grote maatregelen.
Op die manier kunt u via een gecertificeerd bedrijf bijvoorbeeld isolerende maatregelen
aanschaffen en laten plaatsen. Via de inkoopactie heeft u garantie op een goede uitvoering
van de werkzaamheden.

Blijft er ook nog wat te kiezen?
Ja. U heeft nog altijd vrije keus. U hoeft zelfs niet per se meteen mee te doen aan het project.
De subsidie is tot 2030 beschikbaar. Als u wel snel mee wilt doen kunt u bijvoorbeeld ook een
eigen aannemer kiezen in plaats van mee te doen aan de inkoopactie.

Ik heb net een warmtepomp/isolatie/zonnepanelen/.. laten plaatsen, kan ik
alsnog de subsidie ontvangen?
De grensdatum voor het ontvangen van de subsidie is onder voorbehoud vastgesteld op 10
maart. Hierover wordt later een definitief besluit genomen. Dat wil zeggen dat wanneer het
plaatsen van de energiebesparende maatregelen na 10 maart gebeurt, u in aanmerking kunt
komen voor de subsidie. 10 maart is de datum waarop wij officieel te horen hebben gekregen
dat de subsidie is toegekend, vandaar de keuze voor deze datum.

Ik woon in een huurwoning, wat betekent dit project voor mij?
Met Wold & Waard is afgesproken dat ook alle huurwoningen die binnen
het projectgebied vallen meedoen. Het gaat hierbij om woningen in het
dorp Oostwold. Ook deze woningen zullen dus voor 2040 aardgasvrij
worden gemaakt.
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