AARDGASLOOS PURMEREND

HET PURMERENDSE WARMTENET DRAAGT BIJ AAN EEN BETER MILIEU EN EEN DUURZAME LEEFOMGEVING

AARDGASLOZE OMGEVING
Nederland heeft zich het doel gesteld om in 2050
een aardgasloze gebouwde omgeving te hebben.
De Metropoolregio Amsterdam, waartoe ook Purmerend
behoort, heeft 2035 als streefdatum benoemd. Het
aardgas verdwijnt daarmee uit de Nederlandse huishoudens en Purmerend heeft met het duurzame lokale
warmtenet een toekomstbestendig alternatief in handen.

75% VAN DE GEBOUWEN IS AANGESLOTEN OP
HET DUURZAME PURMERENDSE WARMTENET

warmte-woning in Purmerend levert hetzelfde resultaat
als de plaatsing van 20 zonnepanelen.
Met de keuze voor een woning aangesloten op het
Purmerendse warmtenet draagt u bij aan een beter milieu
en een schonere leefomgeving. Voor een warmtewoning
hoeft u geen eigen cv-ketel aan te schaffen of te onderhouden, ook bespaart u ruimte in uw woning. In uw meterkast verdeelt een warmte-afleverset van Stadsverwarming
Purmerend (SVP) de warmte die uw woning vanuit het
duurzame Purmerendse warmtenet binnenkomt.

POSITIEVE BIJDRAGE AAN HET MILIEU DOOR
BESPARING OP FOSSIELE ENERGIEBRONNEN
U ontvangt de warmte voor uw verwarming en het
warme water grotendeels vanuit onze BioWarmteCentrale de Purmer waarbij u profiteert van een veilig,
comfortabel en lokaal product. Begin 2015 heeft Koning
Willem-Alexander de Purmer in de Baanstee geopend.
De Purmer wordt gestookt op houtsnippers afkomstig
uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap
van Staatsbosbeheer. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof die CO2 neutraal is.

www.hierverwarmt.nl/purmerend

De energieprestatie van een gebouw wordt weergegeven
met een energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de
EPC, hoe beter de energiezuinigheid van de woning. De
EPC wordt geleidelijk aangescherpt (sinds 2015 is het
maximum 0,4) en zal in 2020 overgaan in de BENG (bijna
energieneutraal gebouw). De BENG is strenger dan de
EPC en stelt ook eisen aan de hoeveelheid duurzaam
opgewekte energie. Bij het aanvragen van een bouwvergunning moet worden aangetoond dat de EPC wordt
behaald. Ontwikkelende partijen bepalen zelf met welke
maatregelen zij aan de eisen gaan voldoen. Vanwege het
duurzame karakter is een aansluiting op het Purmerendse
warmtenet een uitstekende en kostenefficiënte manier
om aan de EPC-eis te kunnen voldoen. Een gemiddelde

WARMTE-AANSLUITING
Stadsverwarming is een comfortabele en betaalbare
manier van verwarmen. Afhankelijk van de warmteen warm tapwaterbehoefte wordt gekeken welke
aansluit-capaciteit voor een gebouw nodig is. Graag
denken medewerkers van SVP met u mee om de juiste
warmte-aansluiting te realiseren.

BEZOEK BIOWARMTECENTRALE DE PURMER
SVP opent regelmatig haar deuren voor klanten en
geïnteresseerd publiek. Via onze website www.stadsverwarmingpurmerend.nl communiceren wij wanneer er
weer een mogelijkheid is om u in te schrijven voor een
rondleiding bij onze BioWarmteCentrale.

MEER INFORMATIE
Voor aanvullende informatie en uitleg kunt u kijken op onze website www.stadsverwarmingpurmerend.nl of contact
met ons opnemen via info@svpbv.nl of het gratis telefoonnummer 0800 - 0200 086 (op werkdagen van 8.00-18.00).

