
                                                          

Regeling aardgasvrij wonen 

 

Op 2 december 2019 is de regeling aardgasvrij wonen opengesteld voor elke woningeigenaar 

uit de voormalige gemeente Loppersum. Doel van de regeling is om de woning te 

verduurzamen en aardgasvrij te maken. De woningeigenaar krijgt daarvoor op drie manieren 

ondersteuning: 

1. Onderzoek van de woning en een gesprek met de eigenaar resulterend in een 

maatwerkadvies met maatregelen om de woning te verduurzamen en aardgasvrij te 

maken en een bijbehorende begroting. 

2. Bijdrage van 30% van de begroting met een maximum van € 5000,- 

3. Indien nodig een renteloze lening met een maximum van € 20.000,- 

De bijdrage en eventuele renteloze lening worden alleen verstrekt als alle genoemde 

maatregelen in het opgestelde rapport worden uitgevoerd, zodat het energieverlies van de 

woning gaat voldoen aan de gestelde eis en ook daadwerkelijk aardgasvrij wordt. 

Ingrijpende maatregelen 

Over het algemeen zijn er ingrijpende maatregelen nodig om uw woning te verduurzamen en 

aardgasvrij te maken. Als uw woning nog moet worden versterkt moet u zelf de afweging 

maken of  u deze toch nu al wilt verduurzamen en aardgasvrij maken. U kunt er voor kiezen 

om te wachten tot u duidelijkheid heeft over de versterking van uw woning. Vanuit de 

voormalige gemeente Loppersum leggen we géén koppeling aan tussen het 

verduurzamen/aardgasvrij maken en de versterking. Maar vanzelfsprekend is het uitvoeren 

van alle werkzaamheden in één keer wel goedkoper. En uw huis hoeft dan maar één keer 

'overhoop'. Tegelijkertijd hebben wij er alle begrip voor als u met de verduurzaming van uw 

woning niet wilt wachten tot u weet waar u qua versterking aan toe bent en nu alvast gebruik 

maakt van de regeling aardgasvrij wonen. Temeer daar dit in veel gevallen nog jaren kan 

duren. 

Hoe ziet de regeling aardgasvrij wonen eruit? 

Op is op 

Voor de regeling aardgasvrij wonen is een bedrag van 1,17 Miljoen euro beschikbaar. Voor 

dat bedrag kunnen ca. 160 woningen verduurzaamd en aardgasvrij gemaakt worden. De 

afhandeling geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanvraag. 



Inschrijven 

Als u gebruik wilt maken van de regeling aardgasvrij wonen kunt u zich met bijgevoegd 

aanvraagformulier aanmelden. Inschrijving kost € 50,- maar als uw aanvraag niet wordt 

gehonoreerd omdat er te veel aanmeldingen zijn ontvangt u dit bedrag retour. 

Op de website van SVn treft u meer informatie aan over zowel de persoonlijke lening als de 

subsidieregeling.    

Programma aardgasvrije wijken 

De regeling aardgasvrij wonen is mogelijk gemaakt door het Programma Aardgasvrije 

Wijken (PAW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

 

 

https://www.svn.nl/lening/Loppersum/svn-persoonlijke-lening/16716
https://www.svn.nl/lening/Loppersum/svn-subsidie/16717

