
Antwoorden op vragen van de raad, gesteld op 16 september 2021 
  
Tijdens de raadscommissie van Midden-Groningen op 16 september 2021 zijn door de raad 
verschillende vragen gesteld. De meeste van deze vragen zijn beantwoord in de TVW 1.0 en/of de 
bijgevoegde achtergrondrapportage. De vragen/punten die hierin niet zijn meegenomen, worden in dit 
document beantwoord.  
 
 
Zijn aquathermie en WKO reële opties?  
Inmiddels zijn er landelijk enkele tientallen projecten met aquathermie gerealiseerd. Of dit ook reële 
opties zijn voor Midden-Groningen, is afhankelijk van de lokale condities. Dit hangt samen met de te 
realiseren schaalgrootte en die verschilt per buurt. Of opties acceptabel zijn, wordt ook bepaald door de 
wensen van bewoners. Per buurt wordt bij het opstellen van een Wijkuitvoeringsplan bekeken wat de 
voorkeuren van de bewoners zijn en/of de randvoorwaarden waarbinnen bepaalde opties gerealiseerd 
kunnen worden. 
 
Wat zijn de risico’s van WKO? 
De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport heeft in mei op basis van een rapportage 
geconstateerd dat er risico’s verbonden zijn aan het boren van gaten tot honderden meters diep, zoals 
voor een gesloten WKO-systeem (buis met warmtewisselaar) gebeurt. Het gaat hierbij onder andere 
over vervuiling door de toegepaste smeermiddelen. Op basis van het rapport komen er aanvullende 
eisen voor het afdichten van boorgaten en wordt onderzocht welke eisen er voor milieuvriendelijke 
smeermiddelen gesteld moeten worden. Ook wordt onderzocht hoe de omgevingsdiensten effectiever 
kunnen optreden. 
 
In de TVW mist de nulmeting: wat is het startpunt? 
Het uitgangspunt is 20% minder aardgas gebruiken in 2030 t.o.v. het huidige gebruik. Als maatstaf voor 
het huidige gebruik zijn de cijfers genomen die zijn opgenomen in de Startanalyse van het PBL. Deze zijn 
veelal op basis van de CBS-energiegebruikscijfers van 2019.   
 
Enexis heeft verzocht het gasleidingennet zoveel mogelijk te behouden om waterstof te 
transporteren. In hoeverre wordt hiermee rekening gehouden in de TVW?  
Er vinden geen vroegtijdige vervangingen plaats. Hoogstens wanneer in een hele buurt een warmtenet 
wordt aangelegd, zoals bij het project warmtenet Gorecht-Noord. Verder is er geen aanleiding 
gasnetten op korte termijn te vervangen. Inmiddels zijn alle gasnetten van Enexis in de verschillende 
buurten van Midden-Groningen uitgevoerd in kunststof.  
 
Komt er extra geld van het rijk?  
Ja, het kabinet heeft al toegezegd 6 tot 7 miljard euro extra voor klimaat uit te trekken. Het is afwachten 
hoe dat geld uiteindelijk wordt toebedeeld. Er is niet bij voorbaat te stellen dat  er geld voor 
werkzaamheden die voortkomen uit de Transitievisie Warmte beschikbaar komt, zoals het opstellen van 
wijkuitvoeringsplannen (WUP). Voorlopig wordt dus nog gewerkt met bestaande budgetten.  
 
Hoe zit het met gebouwgebonden financiering?  
In het kader van het Energieakkoord en later het Klimaatakkoord heeft het rijk toegezegd de 
gebouwgebonden financiering op te zetten. Voordat banken een gebouwgebonden financiering kunnen 
aanbieden, moet er een wettelijke bepaling komen in het Burgerlijk Wetboek. Die wetswijziging is niet 
rond. Banken hebben inmiddels aan de Minister van Binnenlandse Zaken laten weten dat een 
gebouwgebonden financiering zo complex is, dat zij het niet mogelijk achten dit te realiseren. Op 
verzoek van de minister heeft het Nationaal Warmtefonds een alternatief opgezet: de 
Energiebespaarlening (www.energiebespaarlening.nl). Deze is alleen in te zetten bij een collectieve 
aanpak. Ook komt er vanuit de Provincie vanaf het voorjaar een sociaal krediet bestemd voor o.a. 
verduurzamende maatregelen in huis voor woningeigenaren uit de laagste inkomensgroepen. 
 

http://www.energiebespaarlening.nl/


Is het een idee een gemeentelijk energie kenniscentrum op te zetten?  
Midden-Groningen maakt gebruik van het Energieloket als vraagbaak voor alle inwonersvragen over 
energiebesparing en duurzame energie in en om huis, en de Groninger Energie Koepel (GREK), de 
organisatie die de lokale energiecoöperaties ondersteunt. Ook vanuit de provincie is er ondersteuning 
vanuit het Warmte Transitie Centrum Groningen (WTCG); dit WTCG is een regionaal kennisplatform die 
gemeenten ondersteunt. Het is de bedoeling om bestaande activiteiten te intensiveren, maar er zijn 
geen ambities hier een gemeentelijk kenniscentrum naast te zetten. 
 
Hoe bereiken we de mensen die leven in energiearmoede, ook de woningeigenaren?  
Er worden lokale energiecoaches ingezet en er wordt gezocht naar mogelijkheden om meer individueel 
advies te geven. Het gaat echter niet alleen om meer, maar ook beter communiceren over de 
mogelijkheden. In de wijze van communiceren wordt bovendien rekening gehouden met het (beter) 
bereiken van digibeten en laaggeletterden.    
 
Wat als de primaire leverancier van een warmtenet ermee ophoudt?  
Vanuit de Warmtewet is geregeld dat er leveringszekerheid moet zijn, dat er altijd een back-up systeem 
aanwezig is om warmte te leveren. Vangnetten en garantie op levering zijn een belangrijk onderdeel bij 
alle uit te werken plannen. 
 


