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Inleiding 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle Nederlandse gemeenten een plan moeten 
opstellen om in 2050 al hun woningen aardgasvrij te maken. Als tussendoel moeten in 2030 
1.5 miljoen Nederlandse woningen (20% van het totaal) aardgasvrij zijn. 
 
Deze Transitievisie Warmte (TVW) wordt voor Midden-Groningen in de loop van 2021 
vormgegeven. In de TVW wordt op hoofdlijnen aangegeven welke aanpak gevolgd wordt om 
aardgas vrij te worden. Welke technieken worden toegepast in de verschillende buurten? 
Welke organisatievorm wordt gekozen? Welke buurten komen als eerste aan de beurt? 
Aansluitend op de TVW, vanaf 2022, worden er Wijkuitvoeringsplannen (WUP) opgesteld, die 
per dorp, buurt of wijk in meer detail aangeven welke maatregelen genomen worden en hoe 
de uitvoering gaat plaatsvinden. 
 
In de eerste maanden van 2021 heeft adviesbureau BDH gesprekken gevoerd met stakeholders 
binnen en buiten de gemeente en zijn technische en socio-economische data verzameld. 
Daarnaast is in het kader van het RES-traject voor de regio Groningen al het nodige onderzoek 
verricht. 
 
Deze rapportage geeft een eerste overzicht van de opgehaalde informatie. Er worden 
gegevens getoond van 21 wijken. Dergelijke gegevens zijn beschikbaar voor, in het totaal, 91 
wijken en buurten. In deze rapportage is gekozen voor het iets hogere abstractieniveau van 21 
wijken. D Het document vormt een opstap naar de TVW, die uiteindelijk in de tweede helft van 
2021 vastgesteld moet gaan worden. 
 
Dit document geeft naast inzicht in de huidige situatie in de gemeente  ook duiding aan welke 
verduurzamings-opties er zijnen inzicht in de mogelijke keuzes die gemaakt kunnen worden. 
De technische en socio-economische parameters maken immers wel duidelijk wat er mogelijk 
is, maar schrijven zeker geen dwingende keuzes voor. 
 
Er is politieke keuzeruimte op twee vlakken: 

- Welke buurten komen als eerste aan bod in de verduurzaming? 
- Hoe wordt de uitvoering vormgegeven? 

 
In dit document wordt een voorzet gegeven voor de discussie over het eerste punt: de 
prioritering van de buurten. Hoofdstuk 4 beschrijft verschillende mogelijkheden om tot een 
prioritering te komen. 
 
Het is tevens  belangrijk om een discussie te voeren over de voorwaarden die gesteld worden 
bij de uitvoering. Hierbij valt te denken aan ondersteuning van inwoners op technisch en 
financieel gebied, afspraken over communicatie en inspraak, en verdeling van de risico’s en 
opbrengsten tussen gemeente, inwoners en bedrijven. Op deze aspecten wordt op een later 
moment ingegaan, en nog niet in deze rapportage. 
 
Deze rapportage gaat nadrukkelijk niet in op twee belangrijke factoren in de TVW-
ontwikkeling: 

- Financiering en verdeling van de lasten. 
- Juridische instrumenten om inwoners mee te krijgen in de transitie. 
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Deze beide factoren zullen een zeer belangrijke rol in de uitvoering van de TVW gaan spelen. 
Op dit moment kan op gemeentelijk niveau echter beperkt invulling worden gegeven aan deze 
aspecten. De landelijke politiek is hier in eerste instantie aan zet. 
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1 Situatieschets 

De gemeente Midden-Groningen is een grote gemeente qua oppervlak, en relatief dunbevolkt. 
Er is een groot aantal woonkernen, waarbij de grootste kernen (Hoogezand, Sappemeer, 
Foxhol, Muntendam) al meer dan 50% van de inwoners afdekken. Maar zelfs binnen de 
grotere kernen is de bebouwingsdichtheid relatief laag, vergeleken met andere Nederlandse 
steden en dorpen. 
 

 
Figuur 1 – Aantal inwoners per wijk (volgens buurt- en wijkindeling van CBS). 

 

 
Figuur 2 – Bebouwingsdichtheid per km2 in de gemeente.  

 
Er is een grote verscheidenheid qua bebouwing en bewoners. Opvallend kenmerk is echter het 
zeer hoge aandeel vrijstaande woningen, 2-onder-1-kap-woningen en hoekwoningen. In de 
grotere woonkernen is het aantal appartementen en rijwoningen nog significant, daarbuiten 
nauwelijks. 
 
In totaal valt ruim van de helft van de woningen in de categorie vrijstaand, 2-onder-1-kap of 
hoekwoning. Dit is zeer veel meer dan gemiddeld in Nederland. Dit heeft direct implicaties 
voor de technisch zinvolle opties om te verduurzamen. Meer hierover in hoofdstuk 0. 
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Figuur 3 – Woningtypes in de Midden-Groningen. Meer dan 50% van de woningen is vrijstaand of half-vrijstaand. 

 
 
Maatwerk is noodzakelijk om alle woonkernen op de best mogelijke manier te ondersteuning 
bij de verduurzamingsopgave. 
 
We delen de woonkernen in clusters van vergelijkbare buurten, die per cluster een 
verschillende aanpak of verschillende technische oplossingen nodig hebben. 
 

Cluster Beschrijving Voorbeeld 

Dichtbebouwde woonkern, 
gestapelde bouw 

 Diverse bevolking, met 
relatief lage sociale status, 
opleiding en laag inkomen. 
Hoog aandeel 
corporatiewoningen. Weinig 
‘buurtgevoel’. 

Gorecht-Noord 

Woonkern, grotere 
woningen 

Homogenere bevolking, 
hogere status, opleiding en 
inkomen. Relatief hoog 
aandeel rijwoningen. Weinig 
‘buurtgevoel’. 

Margrietpark 

Ruime buitenwijk, dorp Relatief hogere inkomens, 
veelal vrijstaande woningen 
of korte plukjes rijwoningen. 
Buurtgevoel aanwezig 

Zuidbroek 

Historische dorpskern Zeer diverse groep (oude) 
woningen, veel vrijstaand, 
hoog energieverbruik. Sterk 
dorpsgevoel. 

Schildwolde 

Geïsoleerde woningen Grote woningen, met hoog 
verbruik. Individuele aanpak 
noodzakelijk. 

Luddeweer 
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2 Globaal overzicht van de technische mogelijkheden 

Om woningen van het gas af te krijgen zijn drie soorten maatregelen nodig: 
- Isoleren van woningen; 
- Verlagen van de afgifte-temperatuur; 
- Toepassing van een aardgasvrije cv-installatie. 

 

Isolatie 
Wat betreft isolatie zijn er verschillende mogelijkheden, die in principe in de meeste woningen 
kunnen worden toegepast. Voor Midden-Groningen zijn ook deze ‘standaard’ isolatie-opties 
toepasbaar in vrijwel alle woningen: 

- Vervangen enkel glas en dubbel glas door HR++ glas; 
- Spouwmuren vullen; 
- Daken van de binnenzijde isoleren; 
- Kruipruimtes isoleren. 

 
Om echt grote stappen te maken qua isolatie, is het nodig om wanden en daken beter te 
isoleren dan via de spouw of tussen de zolderbalken gebruikelijk is. Als een grote besparing 
noodzakelijk is, zullen muren en daken van de buitenzijde geïsoleerd moeten worden. 
Eventueel kunnen muren ook aan de binnenkant van de woning geïsoleerd worden, maar dit 
levert uiteraard verlies van woonruimte op. Het moge duidelijk zijn dat deze isolatie-opties 
ingrijpend zijn, en enkel in combinatie met (projectmatige) renovatie kunnen worden 
uitgevoerd. Dit is dus m.n. aantrekkelijk voor corporatiewoningen of voor enthousiaste 
individuele eigenaars. 
 

Lagere afgiftetemperatuur 
Cv-installaties draaien efficiënter naarmate de temperatuur van het afgiftesysteem lager is. Dit 
geldt in het bijzonder voor duurzame installaties zoals warmtepompen. Wanneer woningen 
van na-isolatie worden voorzien, zal automatisch de benodigde verwarmingstemperatuur lager 
worden, de warmtebehoefte is immers lager geworden. 
Maar ook in woningen die (nog) niet geïsoleerd zijn, kan de afgiftetemperatuur met 10 tot 20 
graden verlaagd worden door de toepassing van ventilatoren bij bestaande radiatoren. Zo 
wordt het mogelijk om een duurzame verwarmingsinstallatie te plaatsen, en pas in een later 
stadium de isolatie van de woning te verbeteren. 
 
Het verlagen van de afgiftetemperatuur is van groot belang bij moeilijk te isoleren woningen, 
bijvoorbeeld in historische dorpskernen. Maar ook voor andere clusters kan deze aanpak 
helpen om de cv-installatie sneller te verduurzamen. 
 

Installatie 
Grootschalige warmtenetten met een hoge temperatuur (HT) worden traditioneel gebruikt om 
stadswijken te verwarmen. In Midden-Groningen zijn HT-warmtebronnen, zoals bv. een 
afvalverbrander, niet beschikbaar. 
 
Warmtenetten met een middentemperatuur (MT) zijn efficiënter dan HT-warmtenetten. 
Toepassing is mogelijk in wijken met voldoende dichte bebouwing, en in de buurt van een 
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warmtebron. In de gemeente Midden-Groningen zijn dit de buurten rondom het ESKA-terrein 
in Hoogezand. 
 
Warmtenetten met een lage temperatuur (LT) kunnen worden gekoppeld aan een veelvoud 
van lokale bronnen, zoals aquathermie of zonnecollectoren. De efficiency is hoog, maar 
toepassing is enkel rendabel bij voldoende dichte bebouwing. In Midden-Groningen gaat het 
om de dorpskernen en de wat dichter bebouwde buitenwijken. In het bijzonder rond het 
Winschoterdiep en in de buurt van één van de meren. 
 
Op het kleinste collectieve niveau kunnen groepjes van ca. 5 tot 50 woningen een gezamenlijke 
installatie delen, bijvoorbeeld een warmtepomp met bodembron. Dit is interessant voor 
wijken en dorpen waar een systeem voor de hele buurt in één keer niet haalbaar is, maar waar 
wel enthousiaste voorlopers zijn die graag willen verduurzamen. 
 
Waar collectieve systemen niet toepasbaar zijn, kunnen woningen verduurzamen door 
warmtepompen in te zetten. In Midden-Groningen zal deze groep woningen zeer groot zijn. 
Zelfs binnen de grotere woonkernen staan veel vrijstaande woningen, die door hun onderlinge 
afstand een collectieve warmtevoorziening onaantrekkelijk maken. 
 
Individuele all-electric warmtepompen maken een woning in één klap aardgasvrij, in veel 
gevallen zelfs zonder dat na-isolatie nodig is. Op dit moment zijn all-electric warmtepompen 
echter nog niet voordelig genoeg om op grote schaal toe te passen. 
 
Een tussenoplossing is het toepassen van hybride warmtepompen. Het hybride systeem levert 
de besparing van een warmtepomp, tegen veel lagere kosten. De woning wordt in eerste 
instantie niet volledig gasvrij, maar kan in een later stadium alsnog worden geïsoleerd en/of 
van een all-electric warmtepomp worden voorzien.1 

3 Routes naar verduurzaming 

Er kunnen parallel 3 routes voor verduurzaming worden opgezet in Midden-Groningen. Deze 3 
trajecten versterken elkaar en zijn uiteindelijk allemaal nodig om de gemeente in 2050 gasloos 
te maken. 
 

1. Stimuleren en ondersteunen van woningaanpak: isolatie en lage-temperatuur 
verwarming. 

2. Stimuleren en ondersteunen van verduurzaming bij individuele woningen: all-electric 
warmtepomp of hybride warmtepomp als tussenoplossing (of op langere termijn als 
eindoplossing in combinatie met groen gas). 

3. Wijkgerichte aanpak ontwikkelen waarbij buurt voor buurt gasloos gemaakt wordt met 
collectieve oplossingen. 

 
Er zijn talloze opties om uitvoering te geven aan de drie routes. De organisatievorm, het 
tijdspad en de prioritering zijn afhankelijk van politieke keuzes. 

 
1 In de warmte-studies die voor de RES uitgevoerd zijn, worden hybride wamtepompen als eindoplossing voor 2050 
voorzien, in combinatie met waterstof. Gezien de beschikbaarheid van waterstof is het niet waarschijnlijk dat deze 
optie te realiseren is. Maar tot 2050 zullen de woningen in de gemeente zeker één of twee keer van een nieuwe CV-
installatie worden voorzien. Hybride warmtepompen vormen een ideale tussenstap van HR-ketel naar all-electric 
warmtepomp. 
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4 Prioritering 

Prioritering van de aanpak is noodzakelijk: niet alle woningen kunnen direct worden 
aangepakt, en we hebben tot 2050. In 2030 moet de gemeente voor 20% aardgasvrij zijn. 
 
De vraag is daarom: welke buurten gaan we als eerste aanpakken? En welke pilots moeten we 
uitvoeren om in de komende jaren effectief en efficiënt te verduurzamen? Prioritering is 
beleidsmatige keuze. Die hangt niet (uitsluitend) van de technische mogelijkheden af. 
 
Er zijn verschillende mogelijke aanknopingspunten voor prioritering: 
 

Dichte woonkernen eerst 
Dit geeft gelegenheid om snel grotere groepen woningen van het gas te krijgen en meters te 
maken. En dient als oefening voor de meer uitdagende buurten. 
 

 
 
 

Buurten met veel inwoners rond of onder het sociaal minimum eerst 
Juist in deze buurten heerst energie-armoede. Bewoners moeten vooraan staan als het gaat 
om ondersteuning vanuit de gemeente. 
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Buurten met hoog aandeel corporatiewoningen eerst 
Door intensieve samenwerking met de woningcorporaties, kunnen relatief snel grote groepen 
woningen worden aangepakt. Ervaringen met energierenovaties in dezelfde buurt met 
vergelijkbare woningen door de woningcorporaties kunnen worden meegenomen.  
 

 

 
 
 

Buurten met slechte energielabels het eerst 
In slechte woningen is de grootste winst te behalen qua CO2 en energiekosten. Daar is dan ook 
de businesscase voor verduurzaming relatief het beste. 
 

 
 
 

Buurten met hoog gasverbruik eerst 
Alternatief aan het energielabel kan naar het gasgebruik worden gekeken. Ook dan geldt: een 
hoger verbruik, betekent in principe dat er meer bespaard kan worden en dat de 
terugverdiencapaciteit voor verduurzaming hoger is. 
Hierbij kan gekeken worden op woningniveau, maar ook naar het totale verbruik in een de 
buurt of wijk. 
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A Begrippenlijst 

A.1 Duurzame warmteopties 

Individueel 
Warmtepomp  
Haalt energie uit buitenlucht of bodem(water) of oppervlaktewater. Er kan 4 tot 6 keer zo veel 
warmte worden geproduceerd ten opzichte van de elektriciteit die nodig is om de 
warmtepomp te laten draaien.  
 
Hybride warmtepomp 
Combinatie van cv-ketel met kleine warmtepomp. Een groot deel van het jaar is de 
warmtevraag beperkt. Met een kleine, goedkopere, warmtepomp kan dit deel van het jaar 
worden verwarmd. Wanneer de warmtevraag hoger wordt en ook voor productie van warm 
tapwater springt de cv-ketel bij of neemt het helemaal over. 
   

Collectief 
Warmtenetten hoge temperatuur 
Tot voor kort werd vooral restwarmte van elektriciteitscentrales gebruikt voor verwarming van 
woningen. Dit systeem werd ook wel Stadsverwarming genoemd. Deze warmte heeft een hoge 
temperatuur (tot 90 graden aanvoertemperatuur) zodat alle woningen met radiatoren 
hiermee verwarmd kunnen worden.  
 
Warmtenetten met midden temperatuur 
Doordat woningen in de loop van de tijd beter zijn geïsoleerd is het leveren van warmte met 
Midden temperatuur (tot 70 graden) voldoende voor de meeste wijken. Voordeel hiervan is 
dat hiermee de woningen ook kunnen worden voorzien van warm water (via een warmte-
wisselaar). 
 
Warmtenetten met lage temperatuur 
Er zijn behoorlijk veel duurzame warmtebronnen of restwarmtebronnen met een lagere 
temperatuur. Het is zeer efficiënt om deze bronnen in te voeden op een lage temperatuur 
warmtenet. Er zijn vervolgens verschillende varianten mogelijk: per woning een warmtepomp 
om het cv water en het warm tapwater op de gewenste temperatuur brengen of: alleen 
leveren aan woningen die met lage temperatuur (max 40-50 graden) verwarmd kunnen 
worden. Voor warm tapwater kan dan een boosterwarmtepomp, een ventilatiewarmtepomp 
of een andere voorziening worden aangelegd. 
 

Klein collectief 
De aanleg van warmtenetten is duur en omringd door onzekerheden omdat de afzet van 
warmte niet kan worden gegarandeerd. Er zijn daarom steeds meer initiatieven om een klein 
warmtenet aan te leggen voor een klein aantal woningen. Dit kan een warmtepomp zijn voor 
meerdere woningen, maar ook een bodembron voor meerdere woningen, waarbij per woning 
een warmtepomp wordt aangelegd.  
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A.2 Aquathermie 

Thermische Energie uit oppervlaktewater (TEO) 
Bij TEO wordt warmte via een warmtewisselaar uit oppervlaktewater gehaald. Deze warmte 
wordt meestal opgeslagen in een aquifer (WKO, zie 5.2). Deze vorm van energiewinning wint 
populariteit bij de oppervlaktewateren die in de zomer te warm dreigen te worden. Winnen 
van deze warmte lost daarbij dus twee problemen op. In de winter wordt het warme water 
weer opgepompt en via een centrale warmtepomp of een individuele warmtepomp per 
woning op de gewenste temperatuur gebracht.  
 

Thermische Energie uit afvalwater (TEA) 
TEA wordt ook wel Riothermie genoemd. Er kan via een warmtewisselaar onderin een 
(hoofd)riool warmte uit afvalwater (influent) of via een warmtewisselaar op reeds gezuiverd 
afvalwater (effluent) worden gehaald. Voordeel van TEA is dat de temperatuur van dit water in 
de winter niet veel lager is dan in de zomer. Hierbij hoeft dus niet altijd warmteopslag te 
worden toegepast.  
 

Thermische energie uit drinkwater (TED) 
Bij TED wordt uit drinkwater warmte gewonnen. Het drinkwater wordt daarbij iets afgekoeld. 
Als TED gecombineerd wordt met energie/warmteopslag kan juist in de zomer meer warmte 
worden gewonnen. Dit is met name interessant in gebieden waar de temperatuur van het 
drinkwater steeds hoger wordt en legionella problemen dreigen te ontstaan (meestal boven de 
24 graden C) 
 
Het winnen van warmte of thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en 
drinkwater (TED) wint de laatste jaren aan populariteit. Met name bij het winnen van warmte 
uit oppervlaktewateren die momenteel in de zomer te warm worden kan het mes daarbij aan 
2 kanten snijden. Omdat de warmte met name nodig is in de winter is hierbij opslag van deze 
warmte nodig. Meestal gebeurt dat met een warmte-koude-opslag (WKO) op een diepte van 
rond de 100 meter. Ook voor waterleidingen geldt dat deze te warm kunnen worden in de 
zomer, zodat er risico ontstaat voor legionella besmettingen. Ook de winning daarvan  

A.3 Afgiftesystemen 

Met een afgiftesysteem worden meestal de radiatoren van een woning bedoeld. Hoe groter 
het oppervlak van een afgiftesysteem, hoe lager de temperatuur die nodig is om een woning te 
verwarmen. Vloer- of wandverwarming wordt daarom ook wel lage temperatuur verwarming 
genoemd. Het effect van oppervlakteverhoging kan echter ook worden bereikt door het 
plaatsen van lamellen. Deze radiatoren worden convectoren genoemd. Om het 
verwarmingsvermogen verder te verhogen kunnen ventilatoren worden toegepast. 
Verwarmingssystemen werken efficiënter bij een lage afgiftetemperatuur.  

A.4 Isolatie 

Isolatie van een woning heeft een dubbel effect: verlaging van de warmtevraag én verlaging 
van de benodigde afgiftetemperatuur. Er zijn steeds meer mogelijkheden om met minder 
dikke isolatie toch een redelijk goed isolatiewaarde te halen. Denk hierbij aan Aerogel uit de 
ruimtevaart en vacuumisolatie (ook voor glas). Deze vormen van isolatie zijn wel duurder. 


