FACTSHEET

Aardgasloos ontwikkelen
in Haarlemmermeer
Vanaf 1 juli 2018 is de aansluitplicht op aardgas komen te vervallen. Aardgasvrije nieuwbouw is
vanaf nu de norm. In Haarlemmermeer willen we alle nieuwbouw én bestaande bouw toekomstbestendig maken. Dat betekent panden duurzaam verwarmd moeten worden. Bij nieuwbouw kan
dit meteen goed gedaan worden waardoor er later geen extra kosten gemaakt hoeven te worden.
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ÞÞ https://www.energiesubsidiewijzer.nl.

-- er zijn geen technisch of financieel haalbare
alternatieven waardoor de bouw niet tot

Meer informatie

vergunning voor 1-1-2019 zou zijn ingediend
in de oude situatie.
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effecten op:
»» Stichtingskosten en VON-prijs;

Tot 1 januari 2019 gelden ook de volgende
grondslagen:

»» Maandelijkse energielasten van de woning;
»» Extra kosten netbeheerder.

-- het aannemelijk is dat de bouw minder snel
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Indien een uitzondering wordt toegekend vervalt
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het recht op eventuele toekomstige financiële tegemoetkoming van de gemeente om de woning
alsnog aardgasvrij te maken.

