
       
 

Motie Vrije keuze bewoner 
 
Sittard-Geleen, 3 juli 2019 
 
Constaterende dat  

- De proeftuin tot doel heeft om Limbrichterveld-Noord gasvrij te maken. 
- Er wordt aangegeven dat er meerdere mogelijkheden zijn om dit doel te bereiken. 
- Het uitvoeringsplan vermeldt 

Feitelijk zijn er 3 situaties mogelijk: 
1. De woningeigenaar doet niets maar besluit zijn huidige (traditionele) stookinstallatie te 
handhaven. 
2. De bewoner besluit zijn woning aardgasvrij te maken en te isoleren naar de 
basisstandaard en maakt gebruik van het aanbod van Het Groene Net 
3. De bewoner besluit zijn woning aardgasvrij te maken en organiseert dit zelf 

- Het uitvoeringsplan aangeeft dat mensen in situatie-1 geen subsidie krijgen 
- Het uitvoeringsplan niet alle mogelijkheden heeft beschreven 
- Het uitvoeringsplan vergeten is aan te geven dat mensen hun woning willen verduurzamen teneinde in een 

later stadium alsnog gasvrij te worden 
- TNO in haar publicatie ‘Lekker warm zonder aardgas’ (september 2018) concludeert dat ‘Keuzevrijheid van 

bewoners voor alternatieve warmteconcepten is de beste manier om te komen tot innovaties en 
kostendalingen’ 

- Voor alle woningen in de wijk het wenselijk is dat duurzaamheidsmaatregelen, waaronder isolatie, worden 
genomen en dat die tot verlaagde CO2-uitstoot leiden 

- Er veel ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied plaatsvinden waarvan er meerdere, waaronder dag/nacht 
opslag van warmte, (bijna) marktrijp zijn waardoor deze nieuwe technieken nieuwe mogelijkheden bieden 

- Het gebruik van waterstof een veelgenoemde en veelbelovende ontwikkeling is waardoor aardgas wellicht 
binnen enkele jaren vervangen wordt 

 
Overwegende dat 

- Mensen zelf moeten kunnen kiezen op welke wijze men gasvrij wil worden 
- Het onverstandig is dat mensen die nu niet willen of kunnen kiezen voor HGN of warmtepomp worden 

uitgesloten van deelname 
 

vraagt om het mogelijk te maken dat mensen die op dit moment nog geen keuze maken toch in de gelegenheid 
worden gesteld om een keuze te maken om duurzaamheidsmaatregelen te nemen en zo nodig daartoe financieel in 
staat worden gesteld. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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