
PRIORITERING – IN WELKE WIJKEN GAAN WE HET EERST AAN DE SLAG? 
 
Inleiding 
Begin dit jaar is adviesbureau BDH uit Harderwijk samen met diverse medewerkers van de gemeente 
Midden-Groningen gestart met de verkenning van mogelijke duurzame warmteopties voor het 
verwarmen van woningen, als alternatief voor de toepassing van aardgas. Deze verkenning vormt de 
basis voor het opstellen van de Transitievisie warmte. 
 

Inmiddels is de informatie uit met name openbare bronnen verzameld en is er een redelijk 
beeld gekregen van de technische mogelijkheden, de alternatieve, duurzame warmtebronnen en hoe 
stakeholders (bijvoorbeeld woningcorporaties, energiecorporaties, netbeheerders) tegen de 
energietransitie aankijken. Op basis van deze informatie is een notitie opgesteld met daarin een 
inventarisatie van de kenmerken van de woningvoorraad waarbij naast kwaliteit ook draagkracht is 
meegenomen (bijvoorbeeld op basis van inkomen van de bewoners van de woningen en de WOZ-
waarde van de woningen). Deze informatie zal worden verwerkt door vergelijkbare buurten waar 
vergelijkbare maatregelen mogelijk zijn te clusteren. Na deze clustering kan worden bepaald in welke 
buurten het best kan worden gestart. 

 
Er zijn hiervoor meerdere afwegingen mogelijk. We willen hierover graag feedback van de 

gemeenteraadsleden zodat hier bij de voorstellen rekening mee gehouden kan worden. Centraal staat 
daarbij dus de vraag welke aspecten gemeenteraadsleden belangrijk vinden bij de prioritering van 
buurten of wijken? 

 
Uiteraard zoeken we met de keuze voor prioritering aansluiting bij andere infrastructurele 

ingrepen in buurten die reeds zijn gepland of worden uitgevoerd. Hier ligt immers een natuurlijk 
moment om ook te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Ook houden we bij de prioritering 
rekening met inzichten en wensen van onze stakeholders waaronder woningcorporaties en bewoners-
vertegenwoordigende organisaties. (De individuele bewoner zullen we zeker ook raadplegen in dit 
traject; de rol van de individuele bewoner komt echter vooral in beeld op het moment dat we aan de 
slag gaan met de wijkuitvoeringsplannen.) 

 
Maar prioritering hangt ook af van politieke keuzes! Willen we snel resultaat bereiken, of een 

zo groot mogelijk resultaat bereiken in termen van bijvoorbeeld het terugdringen van het 
aardgasgebruik? Of willen we eerst aan de slag in de buurt waar energiearmoede dreigt? Dergelijke 
keuzes zijn politieke keuzes. 
 
De volgende afwegingen voor prioritering leggen wij aan u voor. 
Beginnen in/bij: 

• de gemakkelijkste woningen; al goed geïsoleerd etc. (goede energielabels, de minste 
inspanning) 

• de woningen waarbij de besparing het grootst is (slechte energielabels) 

• de buurt met de woningen waar de besparing het hoogst is (slechte energielabels) én hoge 
inkomens (grote woningen) 

• de buurt met de grootste warmtevraag én mogelijkheden voor een warmtenet 
• de buurt met huishoudens met de laagste inkomens (energie-armoede) 
• de buurt met het hoogste aantal huurwoningen van de woningcorporatie 
• de buurt waarbij aansluiting met de aanpak van een woningcorporatie mogelijk is 

de buurt waar het draagvlak voor maatregelen het grootst is; waar bijvoorbeeld al initiatieven 
voor energieprojecten zijn genomen door een buurtvereniging of lokale energiecoöperatie 

• de buurt waar andere (sociale) problemen tegelijk met energiemaatregelen kunnen worden 
opgepakt (stads- en dorpsvernieuwing) 



 
Toelichting op koppelkansen 
Koppelkansen lijken bij de keuze/afweging belangrijk. Niet alleen technische koppelkansen, waarbij 
ingrepen in de infrastructuur worden gecombineerd, maar ook naar koppeling met oplossingen voor 
andere lokale, vaak sociale problemen. Een benadering zoals voorheen met Stads- en dorpsvernieuwing 
spreekt dan tot de verbeelding. Ook een combinatie van de aanpak van huur- en koopwoningen in 
samenwerking met de woningcorporatie is een mogelijke koppelkans. Daarnaast is in het bestuurlijk 
akkoord over de versterking opgenomen dat bewoners in het aardbevingsgebied subsidie kunnen 
krijgen voor het verduurzamen van hun woning, ook dat biedt mogelijkheden voor een combinatie met 
de omslag naar aardgasvrij. 
 
Om een goed beeld te krijgen van wat de gemeenteraad van Midden-Groningen belangrijk vindt, 
hebben wij aan u de volgende vragen: 
 

1. Welke van bovenstaande criteria vindt u belangrijk/ het belangrijkst? 
2. Mist u belangrijke afwegingscriteria, en zo ja, welke? 
3. Kent u buurten waar specifieke omstandigheden aanwezig zijn die, uws inziens, van invloed zijn 

of zouden moeten zijn, op de prioritering van de buurten? 
4. Vindt u dat we sterk moeten inzetten op het combineren van overstappen op aardgasloos met 

de duurzaamheidssubsidie? 
 
We kunnen niet overal tegelijk aan de slag maar wel in een aantal wijken. 
5. Lijkt het u een goed idee in een aantal wijken aan te slag te gaan met verschillende 

karakteristieken, dit vanwege het leer- en ervaringseffect? 
6. Vindt u het belangrijk dat deze wijken gespreid door onze gemeente liggen? 
7. Wat zou u ons verder nog willen meegeven voor het vervolgtraject? 

 
 
  
  
 
 


