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Hoofdstuk 1
Introductie proeftuin

Inleiding
Aardgas: het begon en eindigt hier
Op 22 juli 1959 werd het eerste Groninger aardgas gewonnen.
Onder de akker van boer K.P. Boon in Kolham, nabij
Slochteren en Hoogezand, zat het gas 2.659 meter diep. Op
dat moment was nog onzeker wat de omvang was. Het bleek
groot en binnen 10 jaar kon driekwart van de Nederlandse
huishoudens al over aardgas beschikken.
Het grote gasveld ‘Slochteren’ was zeer belangrijk voor de
naoorlogse ontwikkeling van Nederland. Niet alleen voor
warmte, maar ook voor de welvaart. Tegenwoordig heeft bijna
ieder huis centrale verwarming en een warmwatervoorziening op
basis van aardgas. Voor de productie van elektriciteit wordt ook
op grote schaal aardgas als brandstof gebruikt.
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Maar nu ondervinden we de gevolgen van aardgaswinning in de
vorm van bodemdaling en aardbevingen. Hier in MiddenGroningen, voormalige gemeente Slochteren, hebben we daarom
alle reden om het gebruik van aardgas snel af te bouwen. Enkele
jaren geleden begonnen we daarom met een warmteplan voor
Hoogezand. Een dichtbevolkt en industrieel gebied waar het
inzetten van een warmtenet op basis van restwarmte zeer
kansrijk is. Echter, het plan kende nog een onrendabele top en
daarmee komt het verzoek van het ministeries van BZK en EZK
als geroepen. Het maakt het plan direct haalbaar en geeft het
meer kwaliteit.
In dit document presenteren wij u graag ons plan voor de start
van een aardgasvrij Midden-Groningen. Te beginnen met de
buurt Gorecht-Noord in Hoogezand.

29 juni 2018

10 redenen
voor het Rijk om een proeftuin aan Midden-Groningen toe te kennen
1.
2.

3.
4.
5.
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De buurt Gorecht-Noord heeft een representatieve mix van
woningen en bewoners: er is laag- en hoogbouw en er zijn
lage- en middeninkomen, ouderen, gezinnen en jongeren
Het eerder ontwikkelde warmteplan en de businesscase
staan als een huis. Met een aantal aanpassingen om de hele
buurt aardgasvrij te maken en met hulp van het Rijk is het
snel uitvoerbaar.
Het plan is technisch, economisch én ecologisch sterk. De
gekozen aanpak is maatschappelijk relevant op vele
fronten.
Het is een inspirerend voorbeeld voor de efficiënte inzet
van industriële restwarmte in Nederland.
De hoogbouw vormt de sterke basis voor de rest van de
wijk en de opschaling van het warmtenet in de wijk
Hoogezand-Zuid.
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6.

Eenmaal begonnen lijkt het plan flink opschaalbaar naar
meer dan 5.000 woningen in Hoogezand-Zuid. Daardoor is
de proeftuin alleen in onze eigen gemeente al zeer
relevant.
7. De inzet van restwarmte geeft een aantrekkelijke
universele oplossing mét maatwerk. Grote particuliere
investeringen zijn niet nodig, tenzij huiseigenaren daar zelf
voor kiezen. Aansluiten op het warmtenet is niet verplicht,
aardgasvrij op termijn wel.
8. In het hart van de gaswinning is aardgasvrij juist hier
relevant met veel draagvlak bij bewoners. Waar het ooit
begon willen nu snel stoppen.
9. Waterbedrijf Groningen Duurzaam is een warmtebedrijf met
maatschappelijk verantwoord rendement.
10. We zijn klaar voor de start! Door eerder onderzoek is het
plan goed en snel uitvoerbaar. Stakeholders zijn enthousiast
en zijn betrokken.
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Stakeholders
Samenwerken en leren in een succesvolle proeftuin
Van warmteplan naar dit uitvoeringsplan
Al enkele jaren geleden begonnen diverse partijen in Hoogezand
te werken aan een warmteplan. Dit resulteerde in 2017 tot een
intentieovereenkomst (bijlage bij dit plan) en een plan om meer
dan 1.300 woningen in Hoogezand-Zuid en het nieuwe stadshart
te voorzien van een warmtenet op basis van restwarmte uit
condenswater van de nabij gelegen kartonfabriek ESKA. De
businesscase was op dat moment nog niet sluitend en kende een
onrendabele top.
Nu is dit warmteplan in samenwerking met de diverse
stakeholders, waaronder Waterbedrijf Groningen Duurzaam,
ESKA, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren,
uitgewerkt tot dit uitvoeringsplan. Nieuwe partijen hebben een
supportbrief getekend, die tevens als bijlage is toegevoegd.
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Geheel aardgasvrij
In het warmteplan werd nog uitgegaan van koken op aardgas en
alleen het aansluiten van hoogbouw om de onrendabele top te
beperken. Dit nieuwe plan voorziet in het volledig aardgasvrij
maken van de totale buurt: hoogbouw, laagbouw en andere
gebouwen (de niet-woningen).
We zijn gestart!
Het zwembad, de sporthal, het gemeentehuis en het cultuurhuis
in het stadshart zijn al aangesloten op de eerste fase van het
warmtenet. Deze worden nu verwarmd met een houtpelletketel
op CO2-neutrale pellets. We maken graag snel de volgende stap
voor een duurzaam warmtenet in Gorecht-Noord. Daarin
betrekken we nu ook particulieren huiseigenaren, zodat ook zij
kunnen meeliften op de duurzame ontwikkeling van hun wijk.
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Hoofdstuk 2
Onze buurtkeuze

Waarom Gorecht-Noord?
Relevantie van de keuze
1.
2.

3.
4.

5.
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Gorecht-Noord is een CBS-gedefinieerde buurt, als onderdeel
van de wijk Hoogezand-Zuid.
De gemeente Midden-Groningen heeft al eerder met
verschillende stakeholders een plan opgesteld voor een
warmtenet in Hoogezand. Deze buurt is onderdeel van dit
plan.
Het zwaartepunt van het oorspronkelijke plan voor het
warmtenet Hoogezand lag al in Gorecht-Noord: 693 van de in
totaal 903 woningen zaten al in het oorspronkelijke plan.
De restwarmte die vrijkomt uit de kartonfabriek van ESKA
ligt nagenoeg in de achtertuin. Er is genoeg restwarmte om
alle woningen in de buurt te verwarmen door een warmtenet
aan te leggen.
In het oorspronkelijke plan was alleen voorzien in hoogbouw.
In Gorecht-Noord is sprake van een diversiteit aan woningen.
Niet alleen de hoogbouw en sociale huurwoningen moeten
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1.

6.

7.
8.

9.

van het gas af, ook particuliere woningeigenaren moeten op
zoek naar een alternatief. De zoektocht naar dit alternatief
maakt deze proeftuin representatief en een interessante casus
voor vele vergelijkbare wijken.
Gorecht-Noord is gemiddeld één van de armste buurten van de
gemeente. Met deze proeftuin is het mogelijk om koploper te
worden als buurt, met een kostenverlichting voor particulieren
en woningcorporaties door het warmtenet. Hierdoor zijn geen
grote investeringen in woningen nodig.
Met de bijdrage van het Rijk is deze proeftuin direct
uitvoerbaar, het plan lag al een tijdje op de plank en hoeft nu
alleen maar te worden verfijnd.
Deze proeftuin is goed op te schalen. Het warmtenet kan
worden uitgebreid naar ruim 5.000 woningen in HoogezandZuid.
Gezien de hoeveelheid woningen doen we geen onevenredig
beroep op de totaal beschikbare rijksgelden voor proeftuinen.
In onze aanpak komen we daar op terug.
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Kennismaking met de buurt
Profielschets
De bewoners
Hoogezand kent als woonplaats een bovengemiddeld aandeel
huishoudens met een laag inkomen en in Gorecht-Noord is dit des
te meer het geval. Het aandeel ouderen is binnen de hoogbouw
erg hoog: daar ontvangen veel mensen AOW en eventueel
pensioen. Daarnaast wonen er vrij veel jongere huishoudens met
gemiddeld een laag inkomen in de grondgebonden woningen.
De woningen
• In het vooroorlogs deel aan de Sportterreinstraat staan 135
twee-onder-een kapwoningen en vrijstaande woningen in
particulier bezit;
• Grote appartementencomplexen met 693 woningen, gericht op
senioren uit de jaren ’60, in eigendom van verhuurders
Groninger Huis, Woonzorg Nederland, Lefier en de Reensche
Compagnie langs de Troelstralaan;
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•

75 rijwoningen van begin jaren ’70, gemengd bezit door
verkoop in de loop van jaren.

De waarde van de vooroorlogse woningen is gemiddeld het
hoogste per vierkante meter. De energetische kwaliteit is
gemiddeld matig, meestal niet meer dan enige na-isolatie.
De omgeving
Ook qua tevredenheid over de woonomgeving zijn er duidelijke
verschillen (bron: Leefbarometer):
• De bewoners aan de Sportterreinstraat (vrijstaand,
tweekappers) en van de woningen van de Reensche
Compagnie zijn het meest tevreden over hun woonomgeving.
• Bewoners van de rijwoningen zijn het minst tevreden over de
woonomgeving. De ontevredenheid in dit deel van de buurt
biedt een kans om nu flinke verbeteringen te realiseren door
(waar mogelijk) ook ingrepen in de openbare ruimte te doen.
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Factsheet Gorecht-Noord

Kennismaking met de buurt
Statistieken en energieverbruik

903
1.310 m3/jr

2.180 kWh/jr

3.889 kg/jr
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Afbakening van de buurt
Diversiteit
CBS-buurt ‘Gorecht-Noord’ is onderdeel van de wijk ‘HoogezandZuid’ en kenmerkt zich door de drie gebouwtypen. Hierdoor zijn
het in de praktijk 3 buurten in de buurt. Een hele uitdaging!

30 juni 2018
Afbakening van de proeftuin: CBS-buurt Gorecht-Noord
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Meer dan alleen aardgasvrij
Verbinding met opgaven in de buurt
Buurtgericht
Gorecht-Noord is een buurt met verschillende ‘gezichten’:
• De hoogbouw heeft het karakter van een ‘woonzorgzone’, met
voornamelijk corporatiebezit. Betrokken partijen willen dit
zorgkarakter in kwaliteit verbeteren;
• Van de grondgebonden rijwoningen is een deel sociale huur en
een deel particulier (eigendom/huur);
• De woningen aan de Sportterreinstraat zijn met name
vooroorlogse, particuliere 2-onder-1-kapwoningen.
Doordat er moet worden gekozen voor een CBS-afgebakende
buurt, wordt onze uitdaging groter dan in het eerdere plan was
voorzien. Zowel de hoogbouw in de wijk, als de 210
grondgebonden woningen moeten op termijn gebruik gaan maken
van een duurzame warmtebron. Het aansluiten van
grondgebonden woningen op het warmtenet is duurder dan bij
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hoogbouw. Daarnaast is het betrekken van alle individuele
particuliere woningeigenaren bij deze ontwikkeling een extra
uitdaging, maar ook een koppelkans voor het verbeteren van
woningen waar sprake is van achterstallig onderhoud. Met een
combinatie tussen een universele aanpak met maatwerk waar
dat nodig is, vinden we daarvoor een prima oplossing. De
proeftuin wordt er zelfs sterker, representatiever en leerzamer
van. Wij gaan die uitdagingen graag aan!
Meer dan warmte
Het oorspronkelijke warmtenet voorzag alleen in verwarming
van de woning. Hiernaast moet ook het koken aardgasvrij
gerealiseerd worden.
Andere objecten
In de buurt is een klein aantal andere objecten aanwezig, zoals
een school, gymzaal, kleine kantoorruimten, enkele
buurtwinkels en een voormalige autogarage. Deze kunnen allen
worden aangesloten op het warmtenet.
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Hoofdstuk 3
Onze aardgasvrije aanpak

De kern van de aanpak
Eén bron, aangevuld met andere oplossingen
Benutten van restwarmte
Uit de kartonfabriek van ESKA komt een flinke hoeveelheid
restwarmte vrij. Op dit moment vervliegt deze warmte letterlijk.
Het hergebruik van deze restwarmte in een warmtenet is
onderzocht en blijkt zeer kansrijk. Het geeft daarmee direct een
praktische invulling van de nieuwe Klimaatwet.

De buurt kent enkele grote wooncomplexen, bijna 700 woningen
bevinden zich in deze complexen. Dit maakt het mogelijk een
aanpak op complexniveau te maken. Hiermee kunnen in één keer
grote stappen worden gezet. De overige woningen en nietwoningen in de buurt liften hier op mee. Daarnaast levert dit de
bewoners meer wooncomfort op en leiden de ingrepen in de
woningen tot kwaliteitsverbetering en waardevermeerdering.
Maar we doen meer om volledig aardgasvrij te worden.
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Technisch programma
Universeel maatwerk
De proeftuin met verschillende stappen aangepakt:
1. Energiebesparing: optimaliseren isolatie en kierdichting
met comfortpakket voor woningen (binnen huidige schil)
2. Inductieprogramma: ook het koken moet aardgasvrij.
Hiervoor kunnen bewoners overstappen op
inductiekoken. Bewoners krijgen een aanbod voor het
vervangen van hun gaskookstel voor inductie (inclusief
pannen);
3. Duurzame warmte: het duurzaam warmtenet wordt
aangelegd met restwarmte vanuit de fabriek van ESKA
en de woningen worden aangesloten op dit net;
4. Maatwerk voor particulieren: er wordt met
particulieren gekeken naar maatwerk en overlegd over
de verschillende mogelijkheden om van het gas af te
gaan. Nul-op-de-meter is hierbij ook mogelijk;
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5.

Aardgasnetwerk: de laatste stap in dit proces bestaat uit het
uitfaseren en afsluiten van het aardgas.

Particuliere aanpak
De aanwezigheid van de hoogbouwcomplexen in de buurt maakt
een universele aanpak mogelijk. Particuliere woningeigenaren
kunnen meeliften, maar mogen ook individueel actie ondernemen.
We willen bewoners van de grondgebonden koopwoningen de
vrijheid geven zelf een keuze te maken:
• Aansluiting op het warmtenet
• Kiezen voor een individuele duurzame oplossing
Deze aanpak vraagt om draagvlak onder bewoners
en daarmee om een zorgvuldig proces. We willen
bewoners helpen waar dat nodig is. Daarom
werken wij samen met het Energieloket Groningen
aan een oplossing die voor iedereen haalbaar en
betaalbaar is, zonder rompslomp. We zorgen met
de collectieve inkoop van het Energieloket voor
kostenreductie van heldere producten en diensten,
die passen bij de betreffende woningen.
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Restwarmte
Zonde om te laten vervliegen
ESKA produceert hard karton. In het productieproces
wordt water aan papierpulp (het uiteindelijke karton)
onttrokken door de inzet van veel warmte. Hierdoor
ontstaat natte damp van ca. 50 graden Celcius. Genoeg
voor ca. 1.700 woningequivalenten. Het is een prima basis
om vervolgens met een warmtepomp van 2MW of andere
bronnen, zoals de bestaande houtpelletketel, de
temperatuur te verhogen naar maximaal 85 graden.

Voor (tijdelijke) uitval van ESKA en piekmomenten in de
winter is in een back-up voorzien. In het originele plan was
dat een grote aardgasketel, maar dat willen we nu natuurlijk
niet meer. Daarom nemen we in ons nieuwe plan voor deze
proeftuin een extra warmtepomp op. Een andere mogelijke
optie is het inzetten van meerdere, kleinere pelletketels op
een aantal plekken in de wijk.
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Financieel (1)
Uitgaven, inkomsten en de gevraagde Rijksbijdrage
De financiële kant van de proeftuin zetten we op met de verschillende te verwachten inkomsten en uitgaven. Voor de exploitant
Waterbedrijf Groningen Duurzaam zijn we uitgegaan van verrekenbare btw, voor particulieren van niet verrekenbare btw.
Uitgaven

Inkomsten

• Kosten isolatie en kierdichting: door verhuurders en

• Corporaties: huurverhoging (zittende huurders of bij mutatie)

woningeigenaren, met eigen financiering (buiten deze BC)
• Kosten inductie + pannen: uit Rijksbijdrage

• Bewoners: kleine besparing op energierekening
• Waterbedrijf: aansluitkosten + tarief voor duurzame warmte

• Kosten warmtenet: businesscase Waterbedrijf Groningen
Duurzaam 2017 (bijlage), scenario 6 met ‘niet meer dan anders’
aansluitkosten voor 693 woningen.
• Aanvulling businesscase aansluiten 210 grondgebonden woningen.

Totale onrendabele top (OT)

= 6,26 miljoen euro
= gevraagde Rijksbijdrage
voor 903 woningen
= € 6.939 per woning
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Financieel (2)
Berekening onrendabele top (rijksbijdrage)
Berekening voor een volledig aardgasvrij Gorecht-Noord
Aanleg warmtenet

1.

Businesscase, scenario 6, Waterbedrijf Groningen Duurzaam 2017, OT 693 woningen

€ 2.400.000

2.

Extra aansluiten 210 grondgebonden woningen (OT € 5.000 per woning)

€ 1.050.000

3.

Warmtepomp als back-up installatie en piekvraag (OT i.p.v. aardgasketel)

€ 2.000.000

Inductieprogramma
• Inductieprogramma (OT € 1.250 per woning, naar schatting 653 woningen)
Totaal onrendabele top (OT)

€

816.250

€ 6.266.250

= € 6.939 per woning
Terugvaloptie: posten 2. en/of 3. niet of later uitvoeren
Onrendabele top

€ 2.997.500 = gevraagde Rijksbijdrage

Gemiddeld

€ 4.325 per woning (bij 693 woningen, alleen hoogbouw)

In het scenario van de terugvaloptie is de gevraagde Rijksbijdrage aanzienlijk lager en kunnen we nu in ieder geval
een start maken met de hoogbouw in Gorecht-Noord. Hierover gaan we, indien wenselijk, graag in nader overleg.
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Draagvlak
Haalbaar en betaalbaar
Enthousiasme bij bewoners
De door het Rijk beschikbaar gestelde bijdrage biedt een enorme
kans voor de buurt om van het aardgas af te komen en gelijk
andere verbeteringen door te voeren. Deze bijdrage zal in de
toekomst (wellicht) niet meer beschikbaar zijn. Het is daarom
alsof de ‘Straatprijs Aardgasvrij’ in Hoogezand is gevallen! Met de
voorgestelde businesscase wordt het wonen niet duurder voor
bewoners. Het wooncomfort verbetert echter wel! Daarnaast
hebben we een sterk verhaal aangezien Hoogezand in het
aardbevingsgebied valt.

! KLIK HIER !
Bewoners over een
aardgasvrije buurt
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Haalbaar en betaalbaar
Voor huurders en meer nog voor huiseigenaren geldt dat
woningisolatie en de overstap naar inductie koken een grote
stap kan zijn. Niet alleen vanwege de ingreep in de woning maar
ook financieel.
Als het gaat om de huurwoningen zoeken we met de corporaties
naar een collectieve oplossing die verdisconteerd wordt in de
huurprijs. Huurders mogen geen meerkosten hebben als gevolg
van deze proeftuin. Dit betekent dat zij de kosten op lange
termijn moeten kunnen terugverdienen en besparen op hun
energierekening.
Voor particuliere huiseigenaren is het een must om met het
Energieloket ook aantrekkelijke financieringen te organiseren,
bij voorkeur specifiek gericht op deze proeftuin. We helpen hen
tevens met het verkrijgen van specifieke (investerings)subsidies,
zoals de ISDE.
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Sociaal effect
Meer dan aardgasvrij
Voor deze proeftuin zullen we zoveel mogelijk op zoek gaan
naar mogelijkheden om ook andere uitdagingen in de buurt
aan te pakken. Het aandeel ouderen in de buurt is groot, dat
vraagt om aantrekkelijke voorzieningen op het gebied van
zorg. Het is de ambitie om van de zone met hoogbouw een
woonzorgzone te maken.
Deze woonzorgzone kan nog verder worden ontwikkeld met
gezamenlijke faciliteiten en voorzieningen op het gebied van
vrije tijd en voeding, zowel inpandig als in de openbare ruimte.
Een voorbeeld is ook de verbetering van veiligheid voor ouderen:
inductie koken is voor deze doelgroep veiliger dan koken op gas.
Een met kookworkshops op inductie maken we het leuk. Maar
ook het inzetten van praktische voorzieningen in de ‘plinten’ van
de gebouwen.
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Woonomgeving
In de concept-woonvisie van de gemeente Midden-Groningen is
het toevoegen van kwaliteit van de bestaande woningvoorraad
(ook van particulieren) benoemd als belangrijke ambitie. Door
de buurt aardgasvrij te maken met de daarbij behorende
ingrepen aan woningen wordt bijgedragen aan deze ambitie.
Daarnaast onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om de
openbare ruimte en het groen te upgraden als het warmtenet
wordt aangelegd. De straat moet immers toch open.
Trots op eigen buurt
Met de proeftuin brengen we misschien wel meer trots en
saamhorigheid in de buurt. Want dat mag deze buurt best wel
een beetje extra hebben. Met een aardgasvrij buurt in het
aardbevingsgebied hebben we daarvoor een sterke troef in
handen: want die ‘straatprijs aardgasvrij’ gaat hier vallen!
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Hoofdstuk 4
Planning en resultaat
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2023: Gorecht-Noord geheel aardgasvrij

2019: start aanleg warmtenet

- Start isolatieprogramma

- Energiescans alle woningen

- Start inductieprogramma

2018 Q4: start eerste uitvoering

- Financiële voorbereiding

- Procedurele voorbereiding

- Technische voorbereiding

- Voorstel bewoners aanpak fase 1

- Communicatie met bewoners

2018 Q3: dekking, voorbereiding

- Selectie woningen fase 1 definitief

- Letter of intent (afhankelijkheden)

- Update businesscase Waterbedrijf

- Gespreksronde met betrokkenen

2018 Q2: plan voor aardgasvrij

2017: plan voor 1.350 woningen

2017: gemeentehuishuis, cultuurhuis,
sporthal en zwembad op 1e fase warmtenet

Routekaart 2023

Onze planning naar aardgasvrij: we zijn al begonnen!
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Aanvullende stappen
om zo duurzaam mogelijk te worden
ESKA heeft als een van de grootverbruikers van aardgas in
Nederland, de brief van EZK minister Wiebes over het
verduurzamen van hun bedrijfsvoering ontvangen. ESKA is
actief bezig met mogelijkheden tot verduurzaming.
Zij zien hierin technisch haalbare opties, zoals de inzet van
waterstof, maar op dit moment is de businesscase (nog) te
ongunstig om al ingrepen te realiseren. Wel voeren ze
productiematige verbeteringen door die direct energiebesparing
realiseren.

Zonpotentie
Naast het aardgasvrij maken van Gorecht-Noord, zou het ook
mooi zijn om elektriciteit volledig duurzaam te maken. Het
benutten van dakoppervlak voor zonne-energie in bijvoorbeeld
postcoderoosproject zou hiervoor een optie zijn.
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Daarnaast zijn er plannen voor de realisatie van een zonnepark
nabij Hoogezand. Zonne-energie maakt ook de inzet van
warmtepompen als back-up of bij piekvraag volledig duurzaam.
Afhankelijkheid van restwarmte
Gorecht-Noord wordt voor warmte afhankelijk van de
restwarmte van ESKA. Hierin schuilt het risico van het
wegvallen van ESKA. Dit risico is afgedekt en becijferd. Het
alternatief is een volledig duurzame bron. Hiervoor zijn
praktische oplossingen mogelijk, zoals de inzet van een
warmtepomp met warmte uit oppervlaktewater (bijvoorbeeld
Winschoterdiep). Daarnaast zijn er meer potentiële bronnen
voor restwarmte (onderzoek gemeente 2014).
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Kansen voor opschaling
5.466 woningen snel van gas af
Uitrol over resterende deel Hoogezand-Zuid
In het oorspronkelijke plan voor een warmtenet in Hoogezand
zaten verschillende wooncomplexen en gebouwen in
verschillende buurten. Er is daarom een reële kans om in
meerdere buurten op te schalen. Dit is technisch goed mogelijk
en het verbetert de businesscase (kostenreductie met lagere
onrendabele top bij uitbreiding van het warmtenet). Ook het
laten aansluiten van andere gebouwen leidt tot kostenreductie.
Ervaring grondgebonden woningen inzetten voor groter gebied
Gorecht-Noord kent ongeveer 210 grondgebonden woningen. Het
aardgasvrij maken van deze woningen vraagt om een één-op-één
inzet met bewoners, met mogelijkheden tot maatwerk. De lessen
die we leren uit de ervaringen met deze proeftuin kunnen we
vervolgens toepassen op grondgebonden woningen in omliggende
buurten en wijken.
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Beschikbaarheid restwarmte
Uit onderzoek van de voormalige
gemeente Hoogezand in 2014 blijken
diverse potentiële restwarmte bronnen en
andere bronnen, zoals een vergister. In
geval van opschaling komen deze in beeld
om in de warmtebehoefte te voorzien.

Buurtindeling Hoogezand-Zuid

Leereffect bovenlokaal
In deze proeftuin gaan we experimenteren met de inzet van
restwarmte en doen we ervaring op met het snel uitrollen van
een warmtenet. Andere gemeenten kunnen profiteren van de
ervaringen met een dergelijke aanpak.

Daarnaast maakt de diversiteit van de buurt - in zowel
bewoners, inkomens als bebouwing – dit een interessant en
representatieve casus. De universele aanpak in combinatie met
maatwerk maakt dit een leerzaam voorbeeld voor het
aardgasvrij maken van buurten en wijken.
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Kennis- en leerprogramma
Groningen voor Nederland
De proeftuin aardgasvrije wijken is er op gericht om de transitie naar
aardgasvrije wijken daadwerkelijk in te zetten en om te leren van ervaringen in
de diverse proeftuinen. Op voorhand weten we dat er gedurende de rit
onderzoeksvragen ontstaan. Zoals in deze aanvraag het opzetten en uitrollen van
een groot warmtenet in een buurt met een mix van woningen en bewoners. Of
onderzoek naar een nog slimmere inzet van restwarmte met slimme back-up
systemen.
De provincie Groningen is met de New Energy Coalition, de Energy Academy
Europe, het Energy Transition Centre en de Dutch Heat Center goed geoutilleerd
om inhoud te geven aan deze vraagstukken. Met de ambitie van het kabinet om
de proeftuinen in ieder geval in het aardbevingsgebied te beginnen lijkt het dan
ook logisch het kennis- en leerprogramma in onze regio te laten landen.
Wij verzoeken dit mee te wegen in de beoordeling van deze aanvraag.
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Inbedding
Hoe ons plan bijdraagt aan de energietransitie
Coalitieprogramma gemeente Midden-Groningen
Juist in Midden-Groningen kennen we de gevolgen van de
gaswinning. Energietransitie maken wij speerpunt van ons
programma. De gemeente heeft een ondersteunende rol én een
voorbeeldrol. We willen ruimte geven aan initiatieven voor het
duurzaam produceren van energie. Dit betekent dat we zo snel
mogelijk willen overstappen op duurzame energie voor
gemeentelijke gebouwen, voertuigen en openbare verlichting.
Programma Energietransitie Provincie Groningen
Met het programma Energietransitie 2016-2019 wil de provincie
de overgang naar het gebruik van duurzame energiebronnen
versnellen. Deze transitie maakt ons minder afhankelijk van
aardgas, draagt bij aan de klimaatdoelstellingen en helpt mee
banen te scheppen.
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De provincie richt zich in het programma onder andere op een
nieuw soort energiesysteem, dat vraag en aanbod van energie op
elkaar afstemt. Voor het programma is uitgebreid gesproken met
inwoners, kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden.
Bijdrage aan lokale doelstellingen
• Lopende projecten in de buurt
• Verbondenheid met verbetering woon- en leefomgeving en
andere opgaven
• Al begonnen met pelletketel voor verwarming gemeentehuis,
cultuurhuis, zwembad en sporthal op basis van CO2-neutrale
pellets.
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Resultaten
Aardgasvrij en klaar voor de toekomst
De aanleg van het warmtenet Gorecht-Noord geeft in ieder
geval één hard resultaat: een aardgasvrije wijk! Maar voor de
betrokken partijen en vooral voor de bewoners is het veel
meer dan dat. Zij grijpen deze kans aan om de buurt te
verbeteren en nu een sprong naar de toekomst te maken. In
de woningen, maar ook in de woonomgeving.
We
•
•
•
•
•
•
•
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benoemen de volgende doelen voor onze proeftuin:
Een aardgasvrije wijk in 2023 met significantie CO2-reductie
Restwarmte als goede bron voor gasreductie
Niet meer dan anders principe: gelijk blijvende woonlasten
Woning- en comfortverbetering
Aanleg van het warmtenet combineren met verbeteringen in
de woonomgeving (groen en grijs)
Groot leereffect en opschaling vanuit de proeftuin
Kostenreductie warmtenet bij opschaling
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Potentiële reductie Gorecht-Noord
1.185.550 m3 aardgas/jaar
2.240.689 kg CO2/jaar
Potentiële reductie Hoogezand-Zuid
15.082.880 kg CO2/jaar
7.980.360 m3 aardgas/jaar
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Aan de slag!
Wij bereiden ons goed voor
Het is belangrijk om het ijzer te smeden nu het heet is. De
stakeholders staan klaar voor de start, het enthousiasme is
groot en het plan ligt klaar. Deze energie willen we graag tot
aan oktober, wanneer de reactie uit Den haag komt,
vasthouden. Daarom staan voor de komende maanden al een
aantal acties op onze planning.

De komende periode schalen we de ontwikkeling van draagvlak
voor onze aanpak verder op naar huurders en particuliere
huiseigenaren. We richten het projectteam in en bereiden de
fysieke start in 2018 voor. In het najaar starten we de proeftuin
met een inductie- en isolatieprogramma. In 2019 rollen we de
proeftuin verder uit.

We werken tussen juli en oktober in ieder geval aan:
• Het inrichten van het inductieprogramma (te starten in
2018);
• De uitwerking van het isolatieprogramma (te starten in
2018);
• Communicatie richting bewoners, in de vorm van
contactmomenten en inloopbijeenkomsten;
• Het opstellen van een inhoudelijk projectplan met de nodige
beheersreglementen.

9602: Straatprijs aardgasvrij!
Postcodegebied 9602; Gorecht-Noord. In oktober valt hier de
‘straatprijs aardgasvrij’. Het is onze overtuiging dat wij met dit
uitvoeringsplan een interessante proeftuin starten. Want waar het
in 1959 begon, eindigt het in 2023.
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