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Hoofdlijnen Transitievisie Warmte 
 
Hierbij treft u de concept Transitievisie Warmte aan waarin de hoofdlijnen van het beleid van Midden-
Groningen voor de komende jaren is vastgelegd. De Transitievisie Warmte geeft richting aan de wijze 
waarop de doelstelling ‘een aardgasvrije gebouwde omgeving’ kan worden bereikt. Voor het bepalen 
van de beleidslijnen is zo veel mogelijk rekening gehouden met de aandachtspunten die de verschillende 
raadsfracties in de Raadscommissie van 8 april hebben aangegeven.  
 
De definitieve Transitievisie Warmte zal een beknopte rapportage betreffen met daarbij een groot 
aantal bijlagen. De volgende rapportages zullen naar verwachting als bijlagen worden toegevoegd: 
 

1. Samenwerking met interne en externe belanghebbenden  
2. Communicatie en participatie bewoners 
3. Beschrijving proces Transitievisie Warmte Midden-Groningen 
4. Situatieschets woningen Midden-Groningen (technische en financiële mogelijkheden, 

prioritering buurten, mogelijkheden toepassing duurzame warmte-opties, clustering, 
koppelkansen) 

5. Onderbouwing van voorgestelde aanpak in drie routes 
6. Begrippenlijst technieken 
7. Overzicht duurzame warmte en restwarmte-opties in Midden-Groningen 
8. Data-overzichten voor ‘Vergelijking buurten in Midden-Groningen’; data-overzichten per 

‘Cluster van vergelijkbare buurten’ 
9. Data-overzichten per buurt  

 
Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat de Transitievisie Warmte is gebaseerd op een sociale 
analyse en een technische analyse. In de uitvoering is samenwerking binnen de gemeentelijke 
organisatie en met externe partijen essentieel. Vele belanghebbenden zijn in deze fase van het opstellen 
van de visie reeds betrokken. En zij zullen in het vervolgtraject betrokken blijven. 
 
 
 
Voor het afronden van de Transitievisie warmte willen wij u een aantal vragen voorleggen:  
 
In paragraaf 5 van de conceptwarmte visie zijn relevante uitgangspunten die de raad heeft meegegeven 
uiteen gezet. In paragraaf 6 is ‘de voorgestelde transitieroute’ beschreven. 
 
Raadsuitgangspunten 
Alle fracties hebben zich in de raadscommissie van 8 april uitgesproken over de manieren waarop 
buurten geprioriteerd kunnen worden. Ondersteuning van lage inkomensgroepen en het belang van een 
goede financiële basis voor uitvoering kwamen daarbij bij alle fracties naar voren. Voor wat betreft 
prioritering zijn de volgende aspecten door meerdere fracties nadrukkelijk benoemd:  

- Starten met de buurten met hogere energierekeningen (slechte energie labels) waarbij tegelijk 
energiearmoede kan worden aangepakt; 

- Buurten met prioriteit voor (extra) isolatie en buurten die in aanmerking komen voor 
installatie-technische-maatregelen van elkaar onderscheiden; 

- Starten met pilots in verschillende buurten verspreid over de gemeente; 
- Géén technische experimenten (alleen werken met bewezen technieken); 
- Ondersteuning inwoners bij eigen initiatieven/energietransitie-plannen (individuele initiatieven 

van onderop); 
- Inzet van de gemeente voor het behalen van de doelstelling afhankelijk van ondersteuning door 

het Rijk; aandringen op extra gelden voor de uitvoeringsfase. 
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Vragen 
 

1. De gemeente Midden-Groningen zet voor 2030 in op een aardgasbesparing die equivalent 
is met 20% aardgasvrije woningen. Isoleren en het installeren van een hybride 
warmtepomp, ter voorbereiding op de aardgasvrije woning, krijgt hiermee prioriteit boven 
het volledig van het aardgas af gaan. Gevolg hiervan is dat tot 2030 een grotere groep 
inwoners wordt bereikt. De energierekening van deze groep daalt, en een lagere 
energierekening en een grotere groep betrokkenen draagt bij aan het draagvlak voor de 
warmtetransitie.  
Vindt u dit een goede focus? Of heeft u voorkeur om buurten aan te wijzen en hier volledig 
van het aardgas af te gaan? 
 

2. Zijn de bovengenoemde raadsuitgangspunten wat u betreft volledig, en juist verwoord? 
 
3. Zijn de uitgangspunten voldoende door vertaald in de transitieroute die in paragraaf 6 is 

beschreven?  
 
4. Welke onderwerpen mist u nog in deze conceptvisie en zouden beter moeten worden 

uitgewerkt? 
 
 


