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Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Gasvrij Gorecht

Geachte leden van de Raad, 

Op 31 maart ondertekenden de samenwerkingspartners in het kader van het project Gasvrij 

Gorecht een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor een warmtenet Hoogezand. Namens de 

gemeente Midden-Groningen zette Wethouder Verschuren zijn handtekening. Het ondertekenen van 

de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) is een belangrijke stap in het project Gasvrij Gorecht om te 

komen tot een aardgasvrije wijk Gorecht-Noord in 2024. 

Het plan is om de wijk Gorecht-Noord uiterlijk 2024 gasvrij te maken door woningen en andere 

gebouwen te verwarmen via een warmtenet met restwarmte uit de ESKA-fabriek. Voor het project 

is een subsidie (6,2 miljoen) uit het Nationaal Programma Groningen (NPG) verkregen. 

De partners in het project zijn de gemeente Midden-Groningen, de verhuurders De Reensche 

Compagnie, Groninger Huis, Lefier en Woonzorg Nederland, ESKA, en het waterbedrijf Groningen.  

Halverwege 2020 is door de projectpartners een intentieverklaring ondertekend waarin zij de 

ambitie uitspraken om in samenwerking te komen tot een samenwerkingsovereenkomst en een 

leveringsovereenkomst. Sindsdien is een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld en is een 

communicatiestrategie uitgewerkt. Bewoners (van huur- en koopwoningen) zijn goed aangehaakt 

bij het proces op basis van werkgroep-bijeenkomsten, nieuwsbrieven en wekelijkse inloopuren. 

Daarnaast is gestart met het vervangen van gaskookplaten en -toestellen (elektrisch in plaats van 

op gas), is een Value Engineering studie voor het warmteontwerp opgeleverd, en zijn 

vervolgstappen ondernomen om te komen tot de uitwerking van het voorlopig ontwerp en definitief 

ontwerp. De werkgroep Warmteconcept is opgericht en aan het werk en de deelstudie ‘tweede 

warmtebron’ is opgestart. (De tweede warmtebron kan warmte leveren op momenten dat ESKA dit 

(tijdelijk) niet kan; daarmee is de warmtelevering te allen tijde gegarandeerd.) 
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Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is de vervolgstap op het ondertekenen van 

de intentieverklaring. In de overeenkomst worden nadere afspraken gemaakt over de aanleg en 

financiering van het warmtenet en de eisen waaraan het warmtenet, de restwarmte, en de 

gebouwen moeten voldoen om deze te kunnen aansluiten. 

In de overeenkomst is opgenomen dat de gemeente Midden-Groningen voornemens is het Huis van 

Cultuur en Bestuur en de Kalkwijck binnen de looptijd van deze overeenkomst aan te laten sluiten 

op het warmtenet. Uitgangspunt voor alle aansluitingen is dat gebouw- en woningeigenaren deze 

kostenneutraal ten opzichte van de vermeden kosten voor centrale verwarming op basis van 

aardgas kunnen realiseren.  

Over de hoogte van de aansluitkosten en de levertarieven van de warmte worden in deze 

overeenkomst nog geen afspraken gemaakt. Deze afspraken worden gemaakt nadat het definitief 

ontwerp klaar is. Dit definitief ontwerp is eind 2022 gereed. Uitgangspunt voor de levertarieven is 

dat de afnemers minimaal kostenneutraal kunnen overstappen van de huidige situatie naar de 

nieuwe situatie. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder

Burgemeester Gemeentesecretaris


