Contactgegevens
Naam gemeente: Gemeente Het Hogeland
Contactgegevens contactpersoon gemeente:
N: Alexandra Das
T: 088-3458798
E: a.das@hethogeland.nl
Naam en portefeuille verantwoordelijk wethouder:
Kristel Rutgers, portefeuille energietransitie
Secretariaat: 088-3459210
E: bestuur@hethogeland.nl
Algemene gegevens
Plaatsnaam waar de proeftuin zal plaatsvinden: Het Hogeland
Naam wijk: Zuidwolde
Gevraagde Rijksbijdrage incl BTW: € 4.000.000
De gemeente kan geen aanspraak doen op het BTW-compensatiefonds.
Gemiddelde investering per woning en woningequivalenten
Woningen: 382 woningen en 18 woonboten
Woningeqiovalenten 422
Waarom kies je voor deze wijk?
Gemeente Het Hogeland is zich bewust van de urgentie van de warmtetransitie, en het feit dat deze
gevolgen heeft voor alle inwoners. Daarom zoeken wij naar manieren om deze transitie zo breed
mogelijk gedragen te krijgen. Voor het opstellen van onze warmtetransitievisie willen wij dan ook
vooral gebruik maken van wijken die al van het aardgas af willen, en de randvoorwaarden die daaruit
voortkomen willen wij gebruiken voor de opstelling van deze visie en voor de prioritering van wijken
die voor 2030 van het aardgas af gaan. Als een inwonersinitiatief zoals EC Durabel uit Zuidwolde zelf
aangeeft te willen onderzoeken hoe het dorp van het aardgas af kan, is dat iets dat wij van harte
ondersteunen, en waarop wij maximale inzet willen plegen.
Gemeente Het Hogeland is een plattelandsgemeente met 52 kernen, waarvan een groot deel
vergelijkbaar is met Zuidwolde. Als wij kunnen leren van de aanpak in Zuidwolde, is dit resultaat
binnen de gemeente goed kopieerbaar en toepasbaar in een groot deel van de andere kernen. Dat
zal de hele warmtetransitie een enorme stimulans kunnen geven. Dat maakt ook dat het moet lukken
in Zuidwolde, want een mislukking is een slecht voorbeeld voor andere wijken. Daarom zal de
gemeente er alles aan doen om dit project tot een succes te maken. Dit project kenmerkt zich door
een grote mate van participatie, maar het zal zeker aanlopen tegen financiële risico’s omdat alles wat
ze doen nieuw is. Daarom vraagt de gemeente de bijdrage uit het Programma Aardgasvrije Wijken,
om in elk geval deze financiële risico’s te kunnen afdekken.
Het mooie aan het initiatief van Zuidwolde is dat het een flexibel systeem is, waardoor bewoners zich
niet voor een keuze gesteld zien, maar zelf kunnen kiezen wat voor hen de beste oplossing is.
EC Durabel heeft de gemeente verzocht een proeftuinaanvraag voor hen te doen. De coöperatie
heeft bewezen dat zij op een groot draagvlak kunnen rekenen, doordat zij bewoners in elk stadium
1

bij hun ideeën betrekken, en de zorgen van de bewoners heel serieus nemen, en hun ideeën daarop
aanpassen.
Heel belangrijk is ook dat de warmtetransitie in het plan van Zuidwolde eigendom blijft van de
bewoners.
Het plan zal uitgevoerd worden door lokale ondernemers, die hun intentie tot meewerken al hebben
gegeven, en waarmee gesprekken zijn gevoerd. Ook hierdoor blijven de opbrengsten van de
warmtetransitie in de regio.
Belangrijk is ook dat het project een gefaseerde aanpak kent. Het project behelst de aanleg van een
laagtemperatuur warmtenet met buffers. Zuidwolde wordt hiertoe verdeeld in clusters van 10-30
woningen. Er wordt begonnen met woningisolatie, en de uitvoering van het project in een eerste
cluster woningen. Woningisolatie is een no-regret-maatregel. Men kan in het cluster het systeem
testen door als achtervang eerst de cv-installatie nog aangesloten te houden. Pas als het systeem
goed werkt zal die verwijderd worden. Op deze manier kunnen bewoners van elkaar leren en hun
eigen systeem optimaliseren. In de loop van de opbouw in clusters zal het verbindende warmtenet
voor het hele dorp pas worden gerealiseerd. Dat betekent bij de start van het project een optimale
keuzevrijheid voor deelnemers, terwijl gedurende het project de haalbaarheid en voordelen van het
project steeds duidelijker worden, zodat mensen die in het begin aarzelen in de loop van het project
de voordelen kunnen zien en vrijwillig zullen aansluiten.
Daarnaast is een overweging dat volgens voorlopige analyses veel wijken in gemeente Het Hogeland
op een hybride systeem zouden moeten overschakelen om aardgasvrij te worden. Dat betekent een
grote hoeveelheid groen gas die moet worden geproduceerd. De kosten hiervan zijn nog niet goed in
kaart gebracht, en het is de vraag of de hoeveelheid groen gas die nodig is voor deze optie überhaupt
kan worden geproduceerd. Flexibele, kleinschalige, opschaalbare warmtenetten met een variabele
temperatuur zouden een goed alternatief kunnen zijn voor een hybride systeem, met vergelijkbare
kosten.
Voor de oplossing van een flexibel laagtemperatuur warmtenet wordt bovendien gekozen omdat een
mogelijke verzwaring van het elektriciteitsnet niet nodig is, dan wel veel minder groot zal zijn dan
wanneer voor een all-electric of hybride systeem wordt gekozen.
Warmtenetten hebben in Nederland nog niet zo’n goede naam. Een wijk die zelf aan de gang wil met
een warmtenet kan daardoor optimale kennis geven over de haalbaarheid en met name de
randvoorwaarden voor realisatie. Voor onze gemeente met zijn 52 kleine kernen biedt dat een reële
extra mogelijkheid voor de warmtetransitie, als groen gas een niet-haalbare optie blijkt te zijn.
Ditzelfde zal overigens gelden voor verschillende andere gemeenten in de provincie Groningen, maar
ook elders in het land waar men niet kan beschikken over restwarmte.
Gemeente Het Hogeland is een aardbevingsgemeente. Ook in Zuidwolde hebben veel inwoners
schade aan hun woningen door de gaswinning. Voor onze gemeente betekent dat, dat aardgasvrij
worden een urgentie heeft die in de rest van Nederland niet zo gevoeld wordt.
Kortom: het initiatief van Zuidwolde komt voort uit het dorp zelf, en biedt een oplossing die nog niet
onderzocht is (een warmtenet op een zo kleine schaal, en met zoveel flexibiliteit), en kan een
oplossing bieden voor de hele warmtetransitie waarvoor de gemeente zich gesteld ziet.
Uniek aan dit project is dat het gaat om ongelijksoortige woningen. Een eerder toegekend
proeftuinproject in Nagele bestaat uit gelijkvormige rijwoningen.
Geef een beknopte samenvatting van de aanpak voor deze wijk
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Door een clustergewijze aanpak wordt Zuidwolde straks verwarmd door een laagtemperatuur
warmtenet met warmtebuffers. Ieder cluster zal uit 10-30 woningen bestaan. Individuele woningen
in een cluster kunnen zelf warmte opwekken met bv. heatpipes en warmte afstaan aan het
clusterbuffervat waaraan zij zijn gekoppeld en waarvan zij ook warmte kunnen ontvangen. Elke
cluster zal worden verbonden met een centraal lage temperatuur warmtenet met grootschalige
seizoensopslag van warmte. Er kan in Zuidwolde geen gebruik gemaakt worden van restwarmte.
Warmteopwek vindt plaats door middel van grootschalige zonthermie, aquathermie (TEO,
thermische energie uit oppervlaktewater) uit het Boterdiep) en bodemwarmte. Het veld
zonnecollectoren wordt op 1-4 ha geschat. Deze omvang is afhankelijk van de restvraag aan warmte
nadat de individuele bewoners isolerende maatregelen hebben getroffen, van de mogelijkheden van
TEO en WKO (warmtekoudeopslag) en seizoensopslag (hoge temperatuur) in een centraal groot
buffervat (bv HoCoSto). De benodigde elektriciteit zal zoveel mogelijk via de daken en het
verkrijgbare grondgebied geproduceerd gaan worden, de mogelijkheid van een aandeel van een
windmolen wordt opengehouden.
Voorafgaand aan de aanleg van het clusterwarmtenet zal iedere woning worden bezocht en
doorgerekend op maatregelen die ertoe leiden dat de woning idealiter naar label B wordt geïsoleerd.
Woningen waar isolatie tot label B niet mogelijk is (bv. monumentale panden) worden voorzien van
een eigen warmtepomp. Naast de isolatiewaarde zal ook de warmtevraag van elke woning worden
berekend. De woningonderzoeken zullen worden bekostigd uit de Rijksbijdrage. Daarnaast zal een
financiële regeling worden ingericht die deels uit een subsidie en deels uit een 0%-rente lening
bestaat. Na aanpassing van de woning zullen de eigenaren een officieel energielabel ontvangen.
In de loop van 2021 zal een eerste cluster worden gerealiseerd, waarna de andere volgen. In het
eerste cluster zullen de cv-installaties aanwezig blijven totdat het systeem optimaal is ingeregeld.
Hierdoor zullen de volgende clusters eenvoudiger kunnen worden gerealiseerd. De aanleg van het
centrale warmtenet zal in 2021-2022 starten.
Door ons te richten op lokale warmteopwek op basis van de warmtevraag, lage temperatuur met
buffers en seizoensopslag voorkomt dit warmtenet piekbelasting van het elektriciteitsnet en behoeft
dit niet of nauwelijks te worden verzwaard, waarmee de maatschappelijke kosten van deze oplossing
lager kunnen zijn dan met een all-electric oplossing.
Het project is erop gericht het hele dorp voor 2028 aardgasvrij te maken.
Wat wil je leren met de proeftuin?
Zoals hiervoor al gezegd: de oplossing die Zuidwolde met het clustervormig laagtemperatuur
warmtenet met buffers biedt, kan toepasbaar zijn in alle 52 kernen in de gemeente.
Opschaalbaarheid, en de randvoorwaarden waaronder opschaling mogelijk is, zijn dus een belangrijk
leerdoel van dit project.
Het centrale warmtenet van het voorgestelde systeem levert water tot 45 gr. C, wat een
warmtepomp binnen een cluster woningen zo nodig nog ophoogt waardoor schaalvoordeel wordt
bereikt. Voor slecht geïsoleerde huizen waarvoor dit onvoldoende is zal een individuele oplossing
moeten worden gezocht met een passende warmtepomp.
Een gemeente als Het Hogeland heeft veel verschillende typen woningen, waarvan vele oud en
vrijstaand, deel uitmakend van beschermd dorpsgezicht, karakteristiek, beeldbepalend en/of
monumentaal zijn. Isolatie naar label B zal niet altijd haalbaar zijn, maar het warmtenet in Zuidwolde
kan hiervoor uitkomst bieden, doordat de temperatuur in de clusters ook verhoogd kan worden door
een clusterwarmtepomp. Hiervan willen we onderzoeken of dat in de realiteit ook haalbaar is.
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Kleinschalige warmtenetten lijken niet financieel haalbaar. Gemeente Het Hogeland wil onderzoeken
of door de geboden flexibiliteit van het systeem kleinschalige laagtemperatuur warmtenetten met
buffers toch haalbaar worden.
Daarnaast wil de gemeente van deze oplossing leren of een kleinschalig warmtenet een goedkopere
oplossing kan bieden dan een (hybride) systeem met groen gas, waarvoor zowel de kosten als de
haalbaarheid (productiecapaciteit van groen gas) nog onzeker zijn.
Een bijzonder aandachtspunt betreft de inwoners die al veel maatregelen getroffen hebben. In het
project wordt nadrukkelijk gekeken hoe financiële regelingen rechtvaardig kunnen worden
toegepast.
Een andere bijzondere groep betreft de inwoners met een eigen woning en een laag inkomen.
Onderzocht wordt (o.a. samen met de provincie) hoe met deze groep moet worden omgegaan, om
energie-armoede te voorkomen. Voor grotere investeringen zou voor deze groep een vorm van
gebouw gebonden financiering uitkomst kunnen bieden.
Een leervraag die weliswaar niet direct vanuit de gemeente komt, maar zeer wel van belang is, is de
rol die woningcorporaties kunnen spelen bij de collectieve verduurzaming van hun bezit. Zij zijn aan
regels gebonden waardoor ze sommige collectieve maatregelen niet mogen toepassen, terwijl die
zowel voor de energietransitie, als voor de betaalbaarheid hiervan, van groot belang kunnen zijn.
Het project biedt 3 voordelen, waarvan wij willen leren of deze haalbaar zijn, en waarvan de
toepasbaarheid van groot belang is:
1. Individuele oplossingen blijven mogelijk, maar door teruglevering aan het warmtenet is
meerwaarde te halen door toch aan te sluiten.
• Wij willen leren of en hoeveel mensen kiezen voor een collectieve oplossing, en of dit inderdaad
een meerwaarde biedt; ook willen we leren waar het omslagpunt ligt waarbij de collectieve
oplossing meerwaarde biedt boven de individuele oplossing, waarmee duidelijk wordt dat voor
sommige wijken een collectieve oplossing niet de juiste oplossing is (dit kan bv. te maken
hebben met de participatiegraad die in Zuidwolde overigens hoog is, maar in andere wijken
misschien niet)
2. Er wordt optimale flexibiliteit geboden, door kleine gelijkvormige clusters aan elkaar te koppelen
en daardoor toch schaalvoordeel te halen.
• Wij willen leren of deze flexibiliteit inderdaad een meerwaarde biedt en daardoor kleinschalige
warmtenetten haalbaar maakt in tegenstelling tot de huidige wetenschappelijke overtuiging
die overigens over hoge temperatuurnetten handelt.
3. Het systeem blijft in eigendom van de bewoners
• Wij willen leren of bewoners dat inderdaad belangrijk vinden, of toch vooral ontzorgd willen
worden zoals in het oude systeem. Biedt lokaal eigenaarschap compensatie voor misschien wat
meer onzekerheid, of de inspanning die een collectief systeem vergt, zoals overleg met de
buren?
Als deze 3 voordelen inderdaad voordelen blijken te zijn, dan heeft dat grote gevolgen.
De geboden flexibiliteit, de meerwaarde om ook warmte terug te kunnen leveren, en de optimale
keuzevrijheid, geven een nieuwe definitie van een warmtenet. Dit is een systeem dat in handen van
de bewoners is, en niet een technologisch strak geordend systeem dat geen transparantie en
flexibiliteit biedt aan degenen die er gebruik van maken. Warmtenetten hebben tot nu toe de naam
dat zij extreem duur zijn voor gebruikers. In dit project vloeien alle baten terug in de lokale
gemeenschap.
Als dit gerealiseerd kan worden is dat niet alleen voor gemeente Het Hogeland, maar voor de hele
samenleving een fantastische leerervaring: dit betekent namelijk dat het hele energiesysteem op een
efficiënte wijze met lokaal eigenaarschap kan worden ingericht. Het project belooft uiteindelijk een
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efficiëntere inrichting van het gehele energiesysteem. Lokaal waar dat kan, en het centrale systeem
vormt de achtervang in geval van nood. Dat zou een enorme maatschappelijke kostenbesparing
betekenen, waarbij iedereen zich ook nog eens betrokken voelt bij zijn eigen energiegebruik.
Gemeente Het Hogeland wil van dit project leren of het die daadwerkelijke meeropbrengsten kan
bieden, en onder welke voorwaarden, en daarmee een bijdrage leveren aan de hele warmtetransitie.
Wijkgegevens
Afbakening van het werkgebied
Als bijlage is een zgn shapefile toegevoegd waarin met een GIS systeem de afbakening van het gebied
is weergegeven en in onderstaand plaatje is dit gebied in geel aangegeven. Het gebied omvat alleen
de dorpskern van Zuidwolde, dus alleen het gebied binnen de bebouwde kom.

Aantal woningen en utiliteitsgebouwen
Het totaal aantal woningen is 382 plus 18 woonboten die op het aardgasnet zijn aangesloten.
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Van alle woningen in het beschouwingsgebied hebben 4 stuks een combinatiefunctie met industrie
(werkplaatsen e.d.).
Het totaal gebruiksoppervlak van de woningen (exclusief de woonboten maar inclusief de
combinatiefunctie) is 54805 m2.
Bouwjaarklassen
De verdeling van de woningen over de verschillende bouwjaarklassen is weergegeven in onderstaand
plaatje.

Energielabels
Van de woningen in Zuidwolde is ongeveer 30% voorzien van een definitief energielabel. De overige
woningen hebben nog uitsluitend de door RVO toegekende voorlopige energielabels. De verdeling
van de woningen over de energielabels (voorlopig dan wel indien aanwezig definitief) is aangegeven
in onderstaand plaatje.
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Woningtypen
De verdeling van de woningen over verschillende woningtypen is weergegeven in onderstaand
plaatje.

Eigendomsverhouding woningen
Van de woningen in Zuidwolde is 76% koopwoning, 20% huurwoning in bezit van woningcorporatie
Wierden en Borgen, en 3% huurwoning in particulier bezit.
Utiliteitsgebouwen
Het aantal utiliteitsgebouwen is 15. De onderverdeling naar functie is als volgt:
Bijeenkomstfunctie: 7 (waarvan 1 i.c.m. sportfunctie)
Industrie: 1
Winkel: 1
Overig: 9
Er ligt in het gebied 1 onderwijsgebouw maar dat is reeds aardgasvrij. Het andere oorspronkelijke
onderwijsgebouw is ombestemd naar woningen.
Het totaal oppervlak van de utiliteitsgebouwen is 2820 m2.
Energieverbruik
Het gasverbruik van het projectgebied per 1/1/2020 was 835.000 m3 aardgas per jaar.
Het elektriciteitsverbruik van dit gebied per 1/1/2020 was 1.767.000 kWh per jaar.
Het gasverbruik van woningen laat zich nog onderverdelen in verbruik voor verwarming en voor
tapwater. Bij de gezinsgrootte van 2.3 personen per huishouden is de geschatte tapwaterbehoefte
per huishouden gelijk aan 2.3 * plm 165 = 375 m3 aardgas per huishouden per jaar. Bij 400
huishoudens komt dit op 150.000 m3 per jaar, dit is 18% van het totaal gasverbruik in het gebied.
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Financiële onderbouwing en business case
1.

Onderbouw de hoogte van de benodigde investeringen voor de verschillende stakeholders

Stakeholders
• Eigenaarbewoners en verhuurders: de kosten voor isolatie naar energie label B,
aanpassingen voor en aansluiting aan een laagtemperatuur warmtenet en aanpassing
van de meterkast voor inductiekoken op € 11.380 geschat.
Verhuurders kunnen een bedrag tot € 5.000 subsidie krijgen voor aan sluiten op een
warmtenet.
• huurders: geen investeringen, huurverhoging zal gecompenseerd worden door lagere
energielasten
o eigenaren van maatschappelijk vastgoed
o eigenaren van commercieel vastgoed )
o eigenaren van utiliteitsgebouwen (kerken, school)
gezien de geringe aantallen overige gebouwen, zal voor deze gebouwen een individuele business
case worden gemaakt
• Enexis doordat door het project in warmte wordt geïnvesteerd, kunnen investeringen in
netverzwaring worden vermeden. Het gasnet kan in de loop van de projectduur worden
afgekoppeld. Investeringskosten voor Enexis worden daarom niet begroot.
2.

Hoe worden de investeringen gefinancierd?
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Dekkingsplan: In onderstaande tabel staat de totale financiering benoemd voor categorieën investeerders: woningeigenaren, verhuurders, en de coöperatie.
Nummer

Wie

Berekening hoogte bedrag, en kans dat dit
verkregen wordt

660.000

Vergoeding
nodig (rente
of korting
warmteprijs)
Rente 1,52,3%
nee

1

Woningeigenaren Lening, bv.
tot €25.000;
Energiebespaarlening
Woningeigenaren Subsidie, SEEH
2
isolatiemaatregelen,
tot € 10.000
Verhuurders
Subsidie, SAH
Maximaal € 5.000
voor aansluiten op
warmtenet
Coöperatie
Lening, Fonds
Max € 2.500.000
Nieuwe Doen

660.000

475.000

nee

95 huurwoningen * €5.000, want het gaat
om een warmtenet

2.500.000

Rente
onbekend

Max € 2.500.000

2.500.000

Rente 3-5%

Lening, Roosfonds

Maximum onbekend

1.000.000

Coöperatie

Lening, commerciële
bank

Banken willen lenen
vanaf 1.200.000

1.217.000

Rente
onbekend
Rente
onbekend
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Inwoners

Lening,
crowdfunding

Geen maximum

44.000

rente of
korting op
warmteprijs

9

Coöperatie

Subsidie, NPG

Geen maximum

500.000

nee

Risico uitputting fonds, we gaan er vanuit dat
dit i.v.m. de warmtetransitie aangevuld zal
worden
Risico uitputting fonds, we gaan er vanuit dat
dit i.v.m. de warmtetransitie aangevuld zal
worden
Er is contact geweest: Fonds wil investeren in
warmtenetten, mits haalbare business case
Zo min mogelijk meer dan €1.200.000 lenen,
ivm vermoedelijk hogere rente. Indien
posten 9 en 10 niet gehonoreerd, moet er
meer geleend worden
20% van de bewoners investeert tussen 100
en 1000 euro, gemiddeld €550;
crowdfunding kan landelijk uitgezet worden,
bv. via Greencrowd
Aanvraag voor €1.000.000 ervanuit gaan dat
de helft wordt gehonoreerd

5

Coöperatie

Lening, BNG
Duurzaamheidsfonds

6

Coöperatie

7

2
3
4

Subsidie of lening

Maximale hoogte

Bedrag (€)

9

20% van de woningeigenaren leent €10.000
20% van de woningeigenaren voert 2
maatregelen uit en krijgt maximale subsidie

10

Coöperatie

11

Coöperatie/ACS

Subsidie,
Waddenfonds
Subsidie, TSE

Geen maximum

500.000

nee

Max € 500.000

500.000

nee

Subtotaal

Aanvraag voor €1.000.000 ervanuit gaan dat
de helft wordt gehonoreerd
Samen met ACS, zijn zeer succesvol in
verkrijgen subsidies

10.556.150
4.000.000
14.556.150

Rijksbijdrage
Totaal

Niet meegerekend in dit dekkingsplan is een mogelijke SDE+ subsidie voor aquathermie (of mogelijk zonthermie) die een belangrijke rol kan spelen in de
exploitatie, maar waarvan de hoogte nu niet bekend is.
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3.

Geef onderbouwing van “extra kosten” en “projectkosten” indien opgevoerd

Na honorering van onze aanvraag zal een projectleider worden aangesteld en zullen werkgroepen
worden geformeerd, waarmee de projectstructuur is vormgegeven. Er zal een bestuurlijke entiteit
worden opgericht ten behoeve van de aanleg en exploitatie van het warmtenetwerk (bv een
warmtecoöperatie). Dit vereist notariële kosten en eigen communicatiekanalen.
Energiecoaches zullen de bewoners voorlichten, energie-adviseurs zullen clustergewijs alle huizen
gaan bezoeken om maatwerk voor isolatie en installaties te leveren. Over meerdere onderwerpen zal
advies moeten worden ingewonnen.
Er zal een informatieloket in het dorpshuis De Kern komen om het project, dat in de loop der tijd het
hele dorp aan gaat, uit te dragen en feedback te ontvangen. Via flyers, bladen, de website e.d. wordt
ook informatie verstrekt.
Naast de juridische kosten voor het oprichten van de bestuurlijke eniteit zijn ook andere juridische
kosten noodzakelijk om het gebruik te kunnen maken van tuinen om daaronder warmtebuffervaten
en leidingen te kunnen plaatsen. Het herstel van tuinen is een extra kostenpost.
Ingenieurskosten worden gemaakt om clusters te ontwerpen en berekeningen t.a.v. de
dimensionering van het warmtenet en clusters uit te voeren.
Regelmechanismen om het hele warmtenet te besturen moeten nog worden ontwikkeld, dit zal zich
waarschijnlijk gaan ontwikkelen in de richting van een smart grid.
In samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest moet nog onderzoek worden gedaan naar
mogelijkheden TEO uit het Boterdiep. Als TEO een optie blijkt, is veel minder land nodig voor
zonnecollectoren, en moet op financieel en energetisch gebied worden bestudeerd in welke
verhouding laag -en hoog-temperatuuropslag het beste kan worden aangewend.
In de afgelopen jaren en ook nu bij het opstellen van deze proeftuinaanvraag heeft de
Hanzehogeschool een belangrijke rol gepeeld. Een laagtemperatuur warmtenet met buffers is nieuw
in oude dorpen. Onderzoek en opleiding horen thuis in zo’n project. Daarom moeten afspraken over
wetenschappelijk onderzoek en over stageplaatsen van studenten o.a. werktuigbouwkunde worden
gemaakt voor het beantwoorden van deelvragen en voor continue evaluatie en kopieerbaarheid van
het project.
Het is mogelijk dat bij graafwerkzaamheden wordt gestuit op archeologische vondsten en dat
daardoor vertraging optreedt en onderzoek nodig blijkt.
4.

Welke mogelijke financiële risico’s (risicoprofiel)

Financiële risico’s
Er zijn juridische risico’s die zich vertalen in financiële risico’s: smart grids zijn nog steeds niet goed
juridisch geborgd; onderlinge doorlevering van elektriciteit is belastingplichtig, terwijl dat in een
collectief systeem niet zo zou moeten zijn.
Wat gaat de belasting op warmte worden? De businesscase is er nu op gericht dat onderling
doorleveren mogelijk is.
Dit zijn risico’s die door het project en de bewoners moeten worden gedragen, en waarvoor een
landelijke oplossing moet worden gevonden. Doordat de warmteprijs in het project onder de
maximaal door ACM bepaalde prijs ligt, vallen deze kosten uiteindelijk te verrekenen met de
afnemers.
Er zijn juridische kosten meegenomen in de businesscase omdat de clusterwarmtenetten grotendeels
over eigen grond van de bewoners lopen, waarvoor juridische borging noodzakelijk is. Andere
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juridische problemen zijn nog niet goed in beeld (leveringsverplichting, leveringszekerheid, wat als
het bemeteringssysteem door een stroomstoring uitvalt, etc.).
Daarnaast bestaan de financiële risico’s uit het niet kunnen krijgen van financiering door individuele
eigenaren. Dat varieert van het ontbreken van de gebouwgebonden financiering,
energieprestatiegarantie, en het niet kunnen krijgen van een hypotheek of lening door eigenaren
met een BKR-registratie.
Bij deze laatste groep is overigens ook het risico op energie-armoede aanwezig: doordat zij niet
kunnen financieren, zullen zij langer aangewezen zijn op aardgas, terwijl de prijzen hiervan zullen
stijgen.
Het risico ligt hier bij de gebouweigenaren, samen met de gemeente zal worden aangedrongen op
een gebouwgebonden financiering, en samen met de provincie worden gunstige leningen voor
minder draagkrachtigen onderzocht.
Een aandachtspunt betreft nog de eigenaren die al wel geïnvesteerd hebben: iemand met een
luchtwarmtepomp kan deze aansluiten op het warmtenet en daardoor een eventueel surplus te
gelde maken. Maar isolatiemaatregelen zijn niet retrospectief te vergoeden. Daarentegen hebben
deze eigenaren al wel profijt gehad van de door hen genomen maatregelen, en er mag verwacht
worden dat ze in de koplopersgroep zitten, waardoor zij al hadden ingecalculeerd dat zij wellicht “te
vroeg” hebben geïnvesteerd.
Dit is in zoverre een risico, dat dit het draagvlak voor het project kan beïnvloeden. In de
communicatie zal hier speciaal aandacht aan worden besteed. Voor nieuwe maatregelen komen zij
natuurlijk wel in aanmerking voor beschikbare vergoedingen.
Daarnaast is het lastig om een goed uitgebalanceerde business case op te stellen, vanwege de vele
onzekerheden. Daar gaan we op de volgende manier mee om:
•
Een dichtgetimmerde businesscase vooraf past niet bij een ontwikkelproces met inspraak van
bewoners zoals wij dat willen doen. Zelfs als al het technisch en juridisch uitzoekwerk al zou zijn
gedaan.
•

We gebruiken drie andere strategieën om risico's te beheersen en te sturen op aanvaardbare
energiekosten:
1.

Groeimodel in installaties: we beginnen in de clusters allereerst met woningaanpassingen
(isolatie, radiatoren voor afgiftetemperatuur van 45 gr C, meterkast i.v.m. inductiekoken),
het plaatsen van (gedeelde) huisinstallaties (woningbuffer) Investeringen in centrale WKO,
aquathermie, centrale HoCoSto, centrale warmtepomp, zonnepanelen, zonnecollectoren
zijn een volgende stap. Die optimalisatie (kosten, duurzaamheid) wordt gemaakt parallel
aan de ontwikkeling van de eerste paar clusters. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van
software zoals geboden wordt door: http://www.gfai.de/produkte/prozesseinfrastruktur/top-energy/ of https://www.hysopt.com/nl/.

2.

Clustergewijze ontwikkeling in de tijd: nauwkeuriger schattingen, vertrouwen van bewoners
door meekijken en zichtbare voortgang.

3.

Geen lineair proces voor het hele dorp tegelijk, maar een cyclisch proces per cluster. Door
deze processen ten opzichte van elkaar te verschuiven in de tijd, wordt terugkoppeling naar
ontwerp, realisatie en beheer van latere clusters mogelijk. De efficiëntieverbetering door
ontwikkeling van de regelstrategie kan ook snel worden gestart. Daardoor zijn er telkens
minder aanloopproblemen te verwachten en houden we de eventuele impact klein.
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5.

Is woonlastenneutraliteit van huurders en woningeigenaren uitgangspunt van de financiële
onderbouwing;
Op welke wijze wordt de aanpak betaalbaar gemaakt voor bewoners en gebouweigenaren?

Het is de bedoeling dat de energiekosten in het post-aardgastijdperk niet hoger zijn dan nu. Daarbij
mag worden aangenomen dat de aardgasprijzen zullen gaan stijgen. Mede-eigenaarschap van hun
eigen warmtecoöperatie, en onafhankelijkheid van de grote energieleveranciers zal ertoe leiden dat
het bewustzijn rond energieverbruik toeneemt en energieverspilling afneemt.
Per cluster zal de collectieve aankoop van isolerende maatregelen, laagtemperatuur radiatoren,
zonnepanelen en zonnecollectoren voor op de daken, buffers, e.d. de kosten kunnen drukken.
Daarenboven zullen subsidies (ISDE, SEEH) zo goed mogelijk worden benut en kunnen Ec Durabel
en/of de warmtecoöperatie een revolverend fonds opzetten in samenwerking met de gemeente.
Duurzaamheidsleningen kunnen daarnaast nog worden afgesloten.
Voor eigenaar-bewoners zal de financiering van de investering in de maatregelen, met de nieuwe
lagere energielasten, in totaal lager uitkomen dan wat ze nu aan energielasten kwijt zijn.
De verhuurders kunnen met de nieuwe Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) vanaf
1 mei 2020 tot € 5.000 per woning subsidie krijgen om die woningen aan een warmtenet te
koppelen. Voor huurders geldt dat een huurverhoging niet hoger mag zijn dan het bedrag dat zij
uitsparen aan lagere energielasten.
6.

Wat is het percentage rijksbijdrage tov alle investeringen?

Het percentage rijksbijdrage ten opzichte van de totale investering bedraagt 24%.
De totale investering bedraagt € 34.991 per woning, en € 33.565 per woningequivalent.
BEGROTING (€)

aantal

investering

subtotaal

per . . .
Woningen
isolatie naar B-label
aanpassingen inductiekoken

340
350

7.000
300

subtotaal
per onderdeel

2.380.000
105.000
2.485.000

Woonboten
Isolatie
TEO, warmtepomp

18
18

5.000
10.000

90.000
180.000
270.000

Clusters van 15-30 woningen
leidingen clusters
15
clusterbuffers 250 m3
15
huisbuffers 400 ltr & tapwater
382
aansluiting woning - afgifteset
382
2
heatpipes 250 m op daken
15
centrale warmtepomp enkele clust.
2

150.250
75.000
1000
950
42.500
60.000

2.253.750
1.125.000
382.000
362.900
637.500
120.000
4.881.150

Dorpsnet (/km)

2

300.000
13

600.000

600.000
Warmteopwek en -opslag
TEO*/WKO of heatpipesveld
seizoensbuffer** 20.000 m3

1
1

4.960.000
800.000
5.760.000

Proceskosten***

560.000

Totaal
Rijksbijdrage

560.000
14.556.150
-4.000.000

Investering project

10.556.150

*

Het is nog onduidelijk of TEO uit het Boterdiep /WKO mogelijk is. Mocht dat niet het geval zijn,
dan is een heatpipesveld een van de alternatieve warmtebronnen, tegen vergelijkbare kosten.

** Bij een heatpipesveld hoort een grote hogetemperatuurs/seizoensbuffer, hier al opgenomen
*** Projectleider, juridische kosten, vergunningen, clusternetbeheer, Hanzehogeschool.
Kosten voor investeringen voor eigen stroomopwek voor de (warmte)pompen zijn hierin niet
opgenomen.

Technische oplossingen
1. Technische beschrijving van de beoogde alternatieve warmtevoorzieningen.
Collectieve installaties
We ontwikkelen een 5e generatie warmtenet met seizoensopslag (WKO 8-20°C, HoCoSto 20-80°C) en
een in de tijd variabele aanvoertemperatuur (10 - 45°C). Woningen zijn zowel warmteafnemer als
leverancier van warmte en/of stroom. Op grote of aaneengesloten daken worden waar mogelijk
vacuümbuis collectoren geïnstalleerd. Op gunstig gelegen daken van andere woningen en
bijgebouwen komen waar mogelijk PV-panelen. Daarnaast is 1-4 ha grond nodig voor PV-panelen en
zonnecollectoren (afhankelijk van gerealiseerde mate van isolatie en opwekcapaciteit op daken).
Onderzocht zal nog worden of het 1,5 km lange op het zuiden gelegen talud van de Eemshavenweg
tussen Noord- en Zuidwolde voor panelen kan worden aangewend.
De WKO wordt ’s zomers geladen met aquathermie uit het Boterdiep en met warmte die door
woningen wordt terug geleverd via het warmtenet. Als de watertemperatuur te laag is om de WKO
via een warmtewisselaar te kunnen laden, wordt de centrale warmtepomp bijgeschakeld. Dat
gebeurt wanneer we samen meer elektriciteit produceren dan we op dat moment nodig hebben, als
de netstroom goedkoop is, of als het elektriciteitsnet overbelast is. Dat wordt mogelijk door
decentrale buffers en een slimme centrale aansturing en monitoring van alle installaties.
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Het warmtenet is de bron voor clusterwarmtepompen. Het grootste deel van het jaar levert het
warmtenet vanuit de WKO (ca 17°C). Daarmee kunnen clusterwarmtepompen efficiënt een
afgiftetemperatuur tot 50°C maken. Als dit niet toereikend is kan de centrale warmtepomp de
aanvoertemperatuur van het warmtenet verhogen. Daarmee worden de clusterwarmtepompen (en
het laagspanningsnet) ontlast, hoeven ze niet op pieklast te worden gedimensioneerd, en draaien ze
bij een gunstiger temperatuurlift. Hierdoor kunnen we woningen van het gas halen die (nog) een
hoge aanvoertemperatuur nodig hebben. Als bewoners later besluiten om verder te isoleren, heeft
dat nog steeds financieel voordeel. Niet alleen door minder warmtevraag maar ook hogere COP en
lagere collectieve warmteprijs.
De centrale warmtepomp kan stroomoverschot in de zomer gebruiken om de HoCoSto buffer(s) te
laden (tot 45°C). Het veld met zonnecollectoren laadt de HoCoSto verder op, tot 80°C. Deze wordt
alleen ontladen op momenten dat elektriciteit schaars, duur of grijs is, en woningen een hogere
aanvoertemperatuur nodig hebben. Zo vermijden we indirect gebruik van fossiele bronnen (in
centrales) en blijft de investering in Hocosto buffers beperkt.
Aardgas wordt voorlopig alleen gebruikt in bestaande woninginstallaties, als back-up, als
piekvoorziening indien de financiële middelen ontoereikend blijken, of als bewoners om andere
redenen hun gasaansluiting willen behouden.
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https://wkotool.nl op 19-2-2020. Deze kaart geeft aan dat er binnen de bebouwde kom van
Zuidwolde nauwelijks belemmeringen zijn voor het maken van WKO-bronnen. Er is op dit moment
nog geen bronnenplan.
Omdat de aanvoer- en levertemperatuur van clusterwarmtepompen over het jaar varieert, is de COP
van het systeem nog niet te berekenen. In het hydraulisch ontwerp, in de verhouding tussen PV
panelen en zonnecollectoren, in de regelstrategie en bij de systeemmonitoring kijken we goed naar
exergieverliezen en gunstige bedrijfspunten. Daarom verwachten we een zeer hoge COP.
Woninginstallaties
Elke clusterwarmtepomp verwarmt via een (waar mogelijk inpandig) micro-warmtenet de CV-tanks
in/bij elke woning (400-2000 liter CV-water, afhankelijk van ruimte en warmtevraag). Deze CV-tank is
temperatuur-gelaagd, voedt het warmte-afgiftesysteem, en wordt geladen tot de temperatuur die
het afgiftesysteem van die woning op die dag nodig heeft. Zo levert de clusterwarmtepomp nooit
een hogere temperatuur dan nodig, terwijl hij door buffering en slimme centrale aansturing op
gunstigste momenten en op optimale deellast kan draaien.
Per cluster wordt een buffer in de grond van ongeveer 250m3 toegepast, zodat in de woningen
slechts beperkte buffering nodig is. Dat is goedkoper door slimme schakeling voor drukverschiloverbrugging). Indien er zonnecollectoren worden geplaatst, laden ook die de CV-tank op, tot
maximaal 90°C. Als de CV-tank vol is, kan de warmte worden verdeeld naar andere CV-tanks, naar de
clusterbuffervat, en uiteindelijk via het warmtenet naar de HoCoSto en WKO. Het warmtenet kan
indien nodig koud water (afgekoeld tot 10°C door koude WKO-bron) terugvoeren naar de woningen,
voor vrije koeling.
Bij een laagtemperatuur warmtenet vraagt de bereiding van warm tapwater bijzondere aandacht. In
elk cluster proberen we voldoende zonnecollectoren te plaatsen om het gehele jaar in de tapwatervraag te kunnen voorzien. Waar dit niet lukt verwarmt de CV-tank via een warmtewisselaar het
tapwater voor. Naverwarming geschiedt dan elektrisch. De clusterwarmtepomp zou ook rechtstreeks
tapwaterbuffers in woningen kunnen laden.
Innovatieve maatregelen
• Éen warmtenet voor woningen met verschillende temperatuurvraag
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Er zijn al lang systemen op de markt waardoor woningen zelf warmte kunnen produceren en
opslaan (http://jenni.ch/home.html). Als woningen dat kunnen, verzacht dat de eisen aan het
warmtenet (temperatuur, flow) en wordt het mogelijk om vraag-onafhankelijk te opereren.
Woningen met een verschillende temperatuurvraag kunnen worden aangesloten omdat de
clusterwarmtepomp de temperatuur kan verhogen tot het benodigde niveau. Dat geeft ruimte
voor maatwerk in isolatie en aanpassingen aan afgiftesystemen.
• Delen installaties
Gedeelde installaties (3-15 woningen) toepassen, voor kostenverlaging, ruimtebesparing in
woningen, rendementsverbetering en ontzorging van bewoners (onderhoud, beheer, upgrading).
• Slimme aansturing
Slimme centrale aansturing van de hele installatie (pompen, kleppen, warmtepompen) tot aan de
CV-tanks. Bij oplevering wordt een robuuste, eenvoudige regeling toegepast. Naarmate er meer
data beschikbaar komen zal de regelstrategie worden verfijnd. Sturing op basis van
bufferniveau’s, netbelasting, day-ahead prijzen en voorspelde warmtevraag en eigen opwek op
verschillende plaatsen, vraagt zelflerende software. Dit willen we stap voor stap ontwikkelen met
bedrijven uit de regio (o.a. ACS, https://acs-buildings.com/) en de Hanzehogeschool Groningen.
• Bottum up werkwijze
De manier waarop de woningmaatregelen worden bepaald (zie onder 3) en de manier waarop
verschillende onderdelen van gedeelde installaties en het warmtenet worden gedimensioneerd,
sluit aan bij de verschillende niveaus van besluitvorming (woningeigenaar, burengroepje, cluster,
dorp). Afstemming tussen die niveaus wordt ondersteund door berekeningen en simulaties, met
professionele software van http://www.gfai.de/produkte/prozesse-infrastruktur/top-energy/ en
https://www.hysopt.com/nl/.
Volloopscenario van de collectieve warmtevoorziening
Woningen worden per cluster (10-30 woningen) aangesloten op het warmtenet. Daardoor kan het
warmtenet gefaseerd worden aangelegd. Dat maakt ook de communicatie met bewoners beter
hanteerbaar voor de bedrijven en voor de vrijwilligers van de energiecoöperatie. Binnen elk cluster
wordt samen met bewoners gekeken welke woningen welke installaties krijgen, en hoever men
isoleert. Sommige woningeigenaren zullen hun gasketel pas willen afsluiten nadat ze hebben ervaren
dat de installaties goed werken. Door de mogelijkheid om te kijken hoe het in eerdere clusters
functioneert, verwachten we een hoge participatie.
De eerste clusters worden aangelegd om het systeem van clusternetwerken te kunnen
optimaliseren, en de warmtevraag goed in beeld te krijgen. Voor deze eerste clusters zal het
clusterwarmtenet voorlopig worden gevuld met warmte uit een clusterwarmtepomp (lucht-water),
de bestaande cv-installatie zal voorlopig dienen als piekopvang.
In de tussentijd kunnen op basis van de gedetailleerde gegevens over de totale warmtevraag de
mogelijke warmtebronnen voor het centrale warmtenet worden onderzocht op technische en
financiële haalbaarheid. In de business case is rekening gehouden met aquathermie (TEO) en 1
centrale WKO, (eventueel aangevuld met zonnecollectoren met HoCoSto), in een verhouding die nog
nader moet worden vastgesteld.
2. Op welke manier is het technisch ontwerp van de alternatieve warmtevoorziening tot stand
gekomen? Is er een afweging gemaakt tussen verschillende alternatieven, en hoe zijn die keuzes
gemaakt?
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Bij een warmtenet-temperatuur tot 45°C kunnen goedkopere kunststof leidingen worden gebruikt,
en wordt in veel oude vrijstaande huizen een betaalbare balans gevonden tussen isolatiekosten en
energiekosten. Eenvoudige aanpassingen aan het afgiftesysteem en isolatie volstaan, zodat veel
mensen kunnen aansluiten. Men kan per huis afwegen hoe ver men wil isoleren, of dat het
warmtenet als bron voor een warmtepomp dient. Keuzevrijheid van bewoners, ruimte voor
maatwerk en de mogelijkheid om (met vergoeding) energie terug te leveren stelt mensen in staat te
verduurzamen met een balans die hen past. Mede daarom kiezen we voor een warmtenet in eigen
beheer.
Door de innovatieve maatregelen (zie bij 1) is een warmtenet onzes inziens de meest haalbare weg
om kleine dorpen zonder restwarmte met een grote variatie aan gebouwen zo ver mogelijk “van het
gas af” te krijgen, zonder problemen af te wentelen op het grotere energiesysteem (indirect fossiel
verbruik, investering in netverzwaring, energie-omzetting en opslag, beslag op beperkte biomassa)
en op de toekomst. Een hoogtemperatuurbuffer (HoCoSto) kan het (voorlopig grotendeels fossiele)
stroomverbruik in de winter flink reduceren.
Als in de toekomst waterstof via het gasnet kan worden afgezet, wordt het mogelijk om overschotten
van duurzame stroom (van het net of uit eigen productie) anders te benutten. Door de bij elektrolyse
vrijkomende warmte (ca 50%!) op te slaan in de WKO of HoCoSto en de waterstof aan het gasnet te
leveren, wordt de opgewekte duurzame energie optimaal gebruikt. Daardoor blijft het hopelijk
financieel interessant om verder te investeren in duurzame opwekking als er meer overproductie is.
Dat is een essentiële voorwaarde om 90% CO2 reductie te kunnen realiseren.
3. Welke gebouwmaatregelen moeten worden toegepast? Op welke manier maakt de reductie
van de warmtevraag door energiebesparing onderdeel uit van de aanpak?
We streven naar isolatie tot label B voor alle woningen. Door isolatie neemt niet alleen de
warmtevraag af, maar ook de benodigde temperatuur voor radiatoren. Door grotere radiatoren
proberen we de aanvoertemperatuur verder te verlagen, zodat warmtepompen een hoge COP
krijgen. Om de CV-tanks efficiënt te laten functioneren voegen we waar mogelijk vloer- of
wandverwarming toe (voor lagere retourtemperatuur). Ventilatie maakt ook deel uit van de
maatregelen. Vrije koeling uit de koude WKO-bron is beschikbaar voor alle aangesloten woningen.
Met software van ingenieurs- en adviesbureau Nextheat
wordt per woning de financieel optimale combinatie van
isolatiemaatregelen en afgiftesysteem-aanpassing bepaald
die nodig is om de woning te verwarmen met een bepaalde
CV-aanvoertemperatuur. Door deze optimalisatie voor
verschillende aanvoertemperaturen te doen, kunnen we
samen met elke bewoner het gewenste maatregelenpakket
bepalen (zie grafiek). Daarna weten we hoeveel huizen hoe
lang een verhoogde warmtenet-temperatuur nodig hebben.
Op basis daarvan simuleren we de energiehuishouding en
kunnen we de dimensionering van zonnecollectoren,
zonnepanelen, buffers, warmtepompen en HoCoSto bepalen.
Daaruit volgen dan de COP, energiekosten, netbelasting en investeringskosten. De berekeningen in
deze aanvraag zijn dus voorlopig en indicatief.
4. Welke mogelijke technische risico’s zijn te onderscheiden?
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Risico 1: Beperkte voorspelbaarheid van de investeringskosten, planning van de uitvoering en
kostenbesparingen (door wijziging prijzen, belastingen en regelingen binnen de terugverdientijd en
onbekend potentieel van slimme regeling). Daardoor weten we niet zeker of alle woningen dezelfde
financiële ondersteuning kunnen krijgen voor isolatiemaatregelen. We kunnen niet alle bewoners
vooraf zekerheid bieden over het financiële plaatje.
Nadat het eerste cluster is gerealiseerd zal de onzekerheid van kosten en planning veel kleiner zijn.
De onzekerheid over financiering van isolatiemaatregelen zal daarna ook minder zijn en beperkt
blijven beperkt tot woningeigenaren van het eerste cluster.
Door monitoring van de installaties krijgen alle betrokkenen een beter beeld van de kostenbesparing
bij huidige prijzen. We kunnen dan ook verschillende toekomstscenario’s uitwerken. Bijvoorbeeld het
effect van afbouw van de salderingsregeling en grotere stroomprijsvariaties op de meerwaarde van
slimme sturing en buffering.
Risico 2: De (besturing van) collectieve installaties of de woninginstallaties functioneren niet naar
verwachting.
Door monitoring kan op afstand snel worden geanalyseerd en ingegrepen. Met een digital twin
(digitale kopie van het warmtenet) kan het gedrag van het systeem in allerlei situaties van tevoren
worden beoordeeld. De gasgestookte ketel blijft beschikbaar totdat we het systeem goed in de
vingers hebben. Door de clustergewijze implementatie blijft de impact beperkt, en hebben latere
clusters minder problemen.
Risico 3: Het aanleggen van leidingen en buffers in privégrond vraagt medewerking van de eigenaren
en moet juridisch goed afgedicht worden.
Daarom is een bedrag voor juridische advisering in de aanvraag opgenomen. Door overleg met de
bewoners van een cluster en door het inzichtelijk maken van voordelen en gevolgen, proberen we
tot passende oplossingen te komen.
5. Hoe ben je gekomen tot de keuze voor deze alternatieve warmtevoorziening voor deze
specifieke wijk?
EC Durabel is zelf met het voorstel gekomen om de wijk te verwarmen met een flexibel,
laagtemperatuur warmtenet. Voor dorpen als Zuidwolde worden in eerste instantie all-electric,
hybride of groengas oplossingen voorgesteld. All-electric oplossingen leiden tot hoge
maatschappelijke kosten, omdat het elektriciteitsnet moet worden verzwaard. Oplossingen met
groen gas zullen tegen de beperkte productiecapaciteit aanlopen, en daarmee ook leiden tot hoge
maatschappelijke kosten.
Daarom is de voorgestelde oplossing in Zuidwolde er één die als alternatief voor deze andere
oplossingen moet worden onderzocht. Gemeente Het Hogeland kent 52 kleine kernen, die alle min of
meer vergelijkbaar zijn met Zuidwolde. Als deze oplossing in Zuidwolde blijkt te werken, kan die
worden toegepast in een groot deel van de gemeente.
In de regio Groningen wordt hard gewerkt aan de RES 1.0. De bouwstenen voor de RES, zowel voor
warmte als voor elektriciteit, zijn reeds opgeleverd. Daarbij bleek voor gemeente Het Hogeland dat
de hiervoor genoemde oplossingen (all-electric en een oplossing met gebruik van groen gas), het
meest voor de hand liggen. Warmtenetten lijken voor kleine kernen niet voor de hand te liggen,
maar er is al aangegeven dat dit in een vervolgstudie wel moet worden onderzocht, vanwege de
beperkte beschikbaarheid van groen gas, en de hoge maatschappelijke kosten van verzwaring van
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het elektriciteitsnet. Zo’n onderzoek zal waarschijnlijk voor de nieuwe versie van de RES
plaatsvinden, en de pilot in Zuidwolde kan daarvoor als welkome input dienen.
Gemeente Het Hogeland is bezig met het opstellen van een Plan van Aanpak voor de transitievisie
warmte. Dit plan wordt voor de zomer verwacht. Daarnaast probeert de gemeente dorpen en
initiatieven die vooruitlopend op de transitievisie warmte aan de slag willen met het aardgasvrij
maken van hun wijk zoveel mogelijk te ondersteunen. Initiatieven uit de samenleving kunnen over
het algemeen rekenen op groot draagvlak. Door deze initiatieven te steunen hoopt de gemeente
input te krijgen voor een degelijke, breed gedragen transitievisie warmte.
In gemeente Het Hogeland wordt de urgentie om van het aardgas af te gaan breed gevoeld doordat
de gemeente in aardbevingsgebied ligt. Onze inwoners hebben niet altijd het gevoel dat de overheid
goed naar hen luistert. Ook dat is een reden om als gemeente bewonersinitiatieven zoveel mogelijk
te steunen.

Regie & organisatie
Visie op de regierol bij het aardgasvrij maken van deze wijk
De gemeente ondersteunt het project, omdat het bijdraagt aan de gehele warmtetransitie, en goed
kopieerbaar is naar andere dorpen in de gemeente. EC Durabel is een actieve organisatie met een
hoge participatiegraad, en voert heel veel activiteiten zelf uit. De gemeente heeft dus nadrukkelijk
een ondersteunende rol. Regie bestaat uit nauw betrokken blijven bij het project, het leveren van
een projectleider, en afstemmen met andere afdelingen binnen de gemeente. Het netwerk van de
gemeente wordt eveneens ingezet ter ondersteuning van het project. Belangrijk is dat het project en
de gevonden warmteoplossing eigendom blijven van de bewoners.
Rol van de gemeenteraad
Op 16 januari 2020 heeft EC Durabel een presentatie gehouden over het voorgestelde netwerk. Voor
deze bijeenkomst waren ook gemeenteraadsleden uitgenodigd, en aanwezig.
In deze eerste fase van de aanvraag is alleen het college van B&W formeel betrokken bij de aanvraag.
De gemeenteraad is wel betrokken, omdat zij zijn uitgenodigd voor verschillende bijeenkomsten van
EC Durabel, o.a. over de proeftuinaanvraag. Op de bewonersavond die op 3 maart jl. is georganiseerd
over de proeftuinaanvraag, waren ook raadsleden aanwezig.
Als de proeftuinaanvraag wordt gehonoreerd zal de gemeenteraad hierover worden geïnformeerd.
Daarnaast zal het project in Zuidwolde uitmonden in een wijkuitvoeringsplan, dat door de
gemeenteraad moet worden vastgesteld.
Voor de zomer zal het Plan van Aanpak Warmtetransitievisie door de gemeenteraad worden
vastgesteld. Het project in Zuidwolde zal hierin genoemd worden.
Onderdeel van de aanpak in Zuidwolde is een financiële regeling. Deze regeling zal door de
gemeenteraad moeten worden vastgesteld.
Stakeholders
•

Afdelingen gemeente:
- dorpencoördinator (kennis van en betrokkenheid bij het dorp)
- wabo-vergunningverlening (bouwen en milieu, ook bodem)
- afdeling gemeentelijk vastgoed (eigen gebouwen, koppelkansen)
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-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

RO, aanleg zonthermieveld (medewerking zal plaatsvinden, want dit past binnen het
gemeentelijk beleid over de opwek van kleinschalige duurzame energie)
- beleidsadviseur sociaal domein (o.a. i.v.m. energie-armoede)
- afdeling wonen en leefbaarheid (woonvisie, prestatieafspraken met woningcorporaties,
inhoudelijke kennis financiële regelingen)
- afdeling financiën (check business case, later inrichting financiële regeling)
- infra (koppelkansen met rioleringen en bestrating, de afdeling heeft zijn voorlopige planning
van werkzaamheden in Zuidwolde gedeeld en zal meewerken als zich koppelkansen
voordoen; koppeling met klimaatadaptatie)
- team aardbevingen (i.v.m. mogelijke versterkingsopgave)
- afdeling gegevensbeheer heeft data voor het project aangeleverd.
Woningcorporatie (de woningcorporatie is vanaf het begin bij de aanvraag betrokken, en was
ook aanwezig op de bewonersbijeenkomst op 3 maart).
Inwoners: EC Durabel, Plaatselijk Belang Zuidwolde, huurdersvereniging.
GrEK (Groninger Energie Koepel, begeleidt het project), Energie van Ons, Buurtwarmte.
Bronnen VanOns, adviesorgaan voor participatie van bewoners in duurzaamheidsprojecten.
Andere proeftuinen in de provincie, vooral Loppersum. Zij is benieuwd naar onze aanpak en
biedt ook kennis en ondersteuning aan.
Provincie (energie-armoede, ondersteuning proeftuinen, eventuele aanvraag WKO).
Waterschap Noorderzijlvest (aquathermie).
Netbeheerder Enexis is vanaf het begin van de aanvraag betrokken, deelt kennis en zal straks
actief bij het project betrokken worden als het in uitvoering gaat.
Bedrijven: Anders-Verwarmen, ASC (Advanced Climate Systems), HoCoSto, G2Energy, Hydrobag,
NextHeat, Panasonic. Deze zijn van belang voor de ontwikkeling en uitvoering en hebben hun
intentie om mee te werken al uitgesproken.
Hanzehogeschool (studenten werktuigbouwkunde (de “Zeta-groep”) hebben onderzoek naar
het warmtenet gedaan, i.s.m. deskundigen gaan zij de woningen doorrekenen, docent is nauw
betrokken bij het project.

Er is een startbijeenkomst geweest met gemeentelijke afdelingen inwoners, woningcorporatie,
Hanzehogeschool, netbeheerder en GrEK. Voor zover men niet op deze bijeenkomst aanwezig kon
zijn, zijn zij afzonderlijk bijgepraat. In een tweede bijeenkomst is het concept van de aanvraag
besproken, en om opmerkingen gevraagd. Na honorering van de aanvraag zullen zij in het
projectteam betrokken worden, als dat gewenst is.
Op 3 maart is een bewonersbijeenkomst geweest, die heel drukbezocht is en tot constructieve
opmerkingen heeft geleid. Ook de woningcorporatie was daar aanwezig om vragen van huurders te
kunnen beantwoorden. Een groot aantal bewoners gaf aan actief bij het project betrokken te willen
zijn.
Projectstructuur en inbedding wijkenaanpak binnen de gemeentelijke organisatie
Er is een kerngroep ingericht met vertegenwoordigers van EC Durabel, GrEK, de gemeentelijke
projectleider en een externe deskundige op het gebied van techniek en financiën. Daarnaast zijn 3
werkgroepen ingericht die zich respectievelijk bezighouden met techniek, financiën en participatie.
De gemeente en diverse leden van EC Durabel hebben zitting in alle drie werkgroepen, die daarnaast
gebruik kunnen maken van externe deskundigen. In de werkgroep techniek is bijvoorbeeld ook de
Hanzehogeschool vertegenwoordigd.
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Parallel aan de proeftuinaanvraag loopt de opstelling van het plan van aanpak voor de
warmtetransitievisie. Binnen dit proces zal Zuidwolde een plaats krijgen als eerste wijk waarvoor een
wijkuitvoeringsplan wordt gemaakt. Omdat het plan van aanpak nog niet klaar is, is het nog niet
duidelijk hoe deze inbedding zal plaatsvinden. In ieder geval zullen die dorpen die daar zelf om
vragen met voorrang een wijkuitvoeringsplan krijgen. In het plan van aanpak zal worden beschreven
hoe de projectorganisatie van de warmtetransitievisie vorm zal krijgen. Stakeholders zullen
betrokken worden bij het opstellen van dit plan van aanpak.
De proeftuinaanvraag van Zuidwolde wordt gezien als input voor het plan van aanpak, en ook voor
de warmtetransitievisie. Bijvoorbeeld het inventariseren van stakeholders en het organiseren van de
stakeholdersbijeenkomst leveren waardevolle kennis voor het betrekken van stakeholders bij het
plan van aanpak en de opstelling van de warmtetransitievisie. De gemeentelijke projectleider voor de
proeftuinaanvraag is ook de projectleider voor de warmtetransitievisie.
Voor de uitvoering van het project wordt de volgende projectstructuur voorgesteld:
• Een kerngroep, waarin (externe) projectleider, vertegenwoordigers van de werkgroepen,
gemeente en Durabel zitting hebben. De projectleider heeft de dagelijkse leiding en coördineert
de communicatie tussen werkgroepen en klankbordgroep.
• Een projectgroep, bestaande uit de werkgroepen techniek, participatie en financiën.
• Een klankbordgroep waarin geïnteresseerde inwoners zitting hebben, die door de werkgroepen
kan worden gevraagd om feedback, en die op de hoogte wordt gehouden over de activiteiten
van de werkgroepen.
De projectstructuur voor de uitvoering van de proeftuin zal worden ingericht nadat de aanvraag is
gehonoreerd. Er zal dan een externe projectleider worden aangetrokken. Tot aan dat moment is de
inzet van de gemeentelijke projectleider voor in ieder geval 1 dag per week gegarandeerd voor de
warmtetransitie, met op dit moment de nadruk op het project in Zuidwolde. Afstemming met
stakeholders en betrokkenen in de gemeentelijke organisatie zal worden geborgd door de
gemeentelijke projectleider, en worden vastgelegd in het wijkuitvoeringsplan.
Daarnaast zal binnen de clusters een overlegstructuur worden ontwikkeld.
Planning
Veel van de planning is ook te vinden in de paragraaf Participatie en communicatie, omdat hierin
specifiek de communicatie-activiteiten worden benoemd, en voorlichtings- en keuzemomenten voor
betrokken inwoners. Daarom is onderstaande tabel vooral toegespitst op de uitvoering en keuzes ten
aanzien van de werkzaamheden voor de realisatie van het warmtenet en de clustervorming. Wegens
de onzekerheid die de covid-19 crisis veroorzaakt worden de periodes vrij grof genomen en komen
activiteiten mogelijk vertraagd van de grond en kunnen zich minder snel ontwikkelen dan gewenst.

Periode

Activiteit

Voorbereiding
2017-april
Planontwikkeling en opstellen
2020
proeftuinaanvraag
maart –
40 woningscans gepland
najaar 2020 Vaststellen 1e cluster
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Mijlpaal

Evaluatie: bijsturing of go /
nogo

Proeftuinaanvraag

21 april college B&W

Voorstel 1e cluster

Bijeenkomst dorp over
keuze 1e cluster en
vervolgclusters

najaar 2020

Feest

najaar 2020
najaar 2020

Keuze techniek en financiering 1e
cluster
Inventarisatie locatie en type
centrale bron en centraal
warmtenet

voorjaar
2021

Voorbereiding en start uitvoering
centraal warmtenet

2022-2027

Honorering
proeftuinaanvraag
Aanbesteding 1e
cluster
Locatiekeuze,
financiële
afwegingen,
technische keuze
Aanbesteding
centraal
warmtenet,
aanvraag
vergunningen
Keuzes overige
clusters en
utiliteitsbouw

Voorbereiding en inventarisatie
overige clusters, woonboten en
utiliteitsbouw.
Voortdurend leer- en
verbeterproces
2020-2028
Alert blijven op alternatieve
Ondersteuning bij
financieringsmogelijkheden en
financiering
ontzorging van inwoners
Uitvoering en realisatie clusters en uitrol in Zuidwolde
2020-2021
1e cluster
Keuze uitvoerder,
uitvoering 1e cluster
2021
1e cluster
clusternet werkt,
aardgas kan eruit
voorjaar
2021
medio 2022

Aanleg bron, opslag, en centraal
warmtenet

2022-2028

Uitvoering overige clusters,
woonboten en utiliteitsgebouwen

dec 2028

Indien niet gehonoreerd:
ontwikkeling “Plan B”

Definitieve keuze bron en
tracé centraal warmtenet
Dec 2020
Dorpsbijeenkomst hierover
Afh. van marktpartijen en
vergunningverlening
bijstelling
Afh. van wensen,
randvoorwaarden,
bereidheid tot deelname,
financiële mogelijkheden
bewoners

Monitoring, bijstelling,
optimalisatie systeem
Dorpsbijeenkomst en
terugkoppeling naar
nieuwe clusters
aanleg WKO en
Afh. van financiële en
aquathermie,
technische mogelijkheden,
zonthermie en
problemen met tracékeuze
seizoensopslag
eerst aanleg bronnen
Voortdurend
monitoring, bijstelling,
leer/verbeterproces optimalisatie
Laatste woningen
zijn afgesloten van
het aardgasnet.

Participatie & communicatie
Bewoners actief betrekken bij de energietransitie in hun eigen leefomgeving is essentieel. Het is
belangrijk het bewustwordingsproces op gang te brengen en mensen de urgentie te laten voelen
zodat zij actie gaan ondernemen. Alleen dan kan de transitie goed verlopen en zal er voortgang
geboekt worden. Voor de inwoners van Zuidwolde is de urgentie duidelijk. Bij inwoners van een dorp
waar de negatieve gevolgen van de winning van fossiele brandstoffen zichtbaar en voelbaar zijn is de
bereidheid groot om met elkaar te zoeken naar een duurzaam alternatief. Vanuit de werkgroep
energie van Plaatselijk Belang Zuidwolde is in 2017 de energie coöperatie Durabel opgericht met als
doelstelling een energieneutraal Zuidwolde. Uitgangspunten zijn:
• Aardgasvrij maken doe je samen
• Energie lokaal opwekken en gebruiken
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• Zo goedkoop mogelijk
• Fossiel vrij
De uitgangspunten voor participatie zijn door de Energiecoöperatie DURABEL als volgt aangegeven:
•

•
•
•

de productie en distributie van de opgewekte duurzame energie blijft eigendom van de
dorpsgemeenschap Zuidwolde via de ontwikkeling en het beheer van deze energiebronnen door
de Energiecoöperatie Durabel of een daartoe op te richten entiteit in verband met
rechtszekerheid en continuïteit, verder te noemen de warmtecoöperatie.
alle inwoners en gebouweneigenaren in Zuidwolde worden betrokken bij de ontwikkeling van de
proeftuin en de keuzes voor cluster gebonden warmtenetten en de warmtebronnen
deelname aan de collectieve warmtevoorziening moet voor alle bewoners en
gebouweneigenaren betaalbaar en haalbaar zijn
alle bewoners en gebouweneigenaren kunnen lid worden van de warmtecoöperatie. Zodra de
coöperatie investeringen moet plegen krijgen inwoners en gebouweneigenaren de mogelijkheid
aandelencertificaten te nemen in de entiteit die daarvoor wordt opgericht

2.1 Analyse van sociaaleconomische kenmerken van de wijk in relatie tot participatie en
communicatie.
Zuidwolde heeft 895 inwoners verdeeld over 415 huishoudens. Verreweg de grootste groep
inwoners is tussen de 45-65 jaar, 36%. Ca. 21% is ouder dan 65 jaar. 18% is 25-45 jaar.
36% is actief met vrijwilligerswerk. Dat veel mensen bereid zijn de handen uit de mouwen te steken
werd zichtbaar toen op de dorpsavond 29 mensen zich meldden voor projectgroep of
klankbordgroep
97% van de woningen zijn eengezinswoningen, hiervan zijn 75% in eigendom en 25% huurwoningen,
20% van de huurhuizen is eigendom van een woningbouwcorporatie. Zowel huurdersvereniging en
de woningbouwcorporatie zijn vertegenwoordigd in de brede stakeholdersgroep en de
huurdersvereniging ook in de klankbordgroep.
Van de inwoners heeft 14% moeite met rondkomen. 6% heeft een laag inkomen en 6% van de
huishoudens ligt het inkomen rond het sociaal minimum. 10% heeft een uitkering. 1 persoon heeft
een uitkering en is eigenaar van een koopwoning.
Een lager inkomen of een matig of slecht geïsoleerde woning mag geen belemmering zijn voor
individuele bewoners om aan te sluiten op het warmtenet. De groep inwoners die moeite heeft met
rondkomen zal extra aandacht krijgen van de projectgroep om oplossingen voor hen te zoeken zodat
meedoen ook voor hen mogelijk is.
2.2 (Mede)zeggenschap van bewoners en gebouweigenaren bij de totstandkoming en uitvoering
van het uitvoeringsplan en de keuze voor het warmtealternatief
Het warmtenet wordt in kleine clusters van 10-30 woningen aangelegd. Hiermee:
• Verkleinen we financiële risico’s
• Leveren we maatwerk m.b.t. de installatie van de aan te sluiten woningen
• Deelnemers kunnen aanhaken op eigen tempo
• Deelnemers hebben de tijd om woningen aan te passen
Wanneer een bewoner niet in de gelegenheid is om aan te sluiten op het moment dat een cluster
wordt opgestart is later aansluiten mogelijk.
Eigendom
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Iedere cluster van het warmtenet is eigendom van de warmtecoöperatie. De aangesloten gebruikers
zijn lid van de warmtecoöperatie. De bewoners en gebouweigenaren worden in alle stadia van de
ontwikkeling van de plannen betrokken op drie niveaus:
Voor individuele woningen en gebouwen worden met de eigenaren en gebruikers gesprekken
gevoerd waarin o.a. wordt vastgesteld:
a. Woningverbeterplan: wat is er nog nodig om te komen tot energielabel B
b. Op welke manier wordt voorzien in warm tapwater
c. Welke maatregelen willen individuele eigenaren zelf aanbrengen voor levering aan het
warmtenet (zonnecollectoren op het dak, warmtepomp of andere bronnen)
d. Hoe vindt dan de teruglevering en verrekening van overschotten plaats
e. Financieringsplan per woning.
Voor een cluster woningen/gebouwen vindt overleg plaats over:
a. Is een warmtepomp wenselijk per woning of per cluster
b. Welke locatie is het meest geschikt voor een warmtepomp per cluster woningen
c. Is een ondergrondse buffertank of andere warmteopslag nodig of wenselijk voor die cluster
woningen.
Voor het dorp als geheel:
a. Hoeveel clusters van woningen/gebouwen zijn wenselijk voor een zo efficiënt mogelijke aanvoer
van warmte vanuit het warmtenet
b. Waar komen een TEO en WKO of de centrale opslag(en) te staan
c. Welke warmtebronnen kunnen worden benut om het warmtenet te voeden?
d. Waar komen warmtecollectoren en zonnepanelen te staan en is er land voor nodig.
De beslissingen op dorpsniveau worden voorgelegd aan een dorpsvergadering. Hiervoor worden alle
bewoners uitgenodigd door Ec Durabel, Plaatselijk Belang Zuidwolde en de mogelijk al bestaande
warmtecoöperatie. Voorbereiding vindt plaats in de deelnemersraad van de warmtecoöperatie met
inbreng vanuit de projectleiding van Het Hogeland, werkgroepen, klankbordgroep en de
stakeholdersbijeenkomst.
Het bestuur van de energiecoöperatie of de later op te richten warmtecoöperatie blijft
verantwoordelijk voor de uitvoering van de technische maatregelen voor en het beheer over de
energieproductie en distributie.
Beslissingen op clusterniveau worden voorbereid door een werkgroep van bewoners van die cluster
onder leiding van Durabel en gemeentelijke projectleiding, en worden genomen in een
gebruikersvergadering op clusterniveau. De huurdersvereniging van Wierden en Borgen is met de
woningcorporatie overeengekomen dat 70% van de huurders moet instemmen met voorstellen
vanuit de voorbereidingsgroep voor hun cluster alvorens een voorstel ook uitgevoerd.
Beslissingen over individuele woningen worden genomen door de eigenaar en/of gebruiker binnen
de randvoorwaarden die vooraf op clusterniveau en op dorpsniveau zijn vastgesteld.
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2.3

Welke trede op de participatieladder?

Wij streven naar het hoogste niveau van participatie: meedoen en meebeslissen van bewoners en
gebruikers over alle belangrijke beslissingen m.b.t. de energietransitie en nu in het bijzonder de
warmtetransitie.
De bewoners beslissen zelf hoe actief zij betrokken zijn. Actieve dorpsbewoners kunnen deelnemen
in de projectgroep, de bewoners die willen meedenken kunnen deel worden van de klankbordgroep.
Iedere inwoner beslist over zijn eigen woning, iedereen kan meebeslissen over het
wijkuitvoeringsplan en het warmtenet. De drempel om mee te doen wordt zo laag mogelijk gemaakt.
Hier spelen de Ec Durabel, de energiecoaches en bestaande lokale structuren een rol. Het netwerk
wordt zo opgebouwd dat er verschillende manieren van betrokkenheid ontstaan. Zie afbeelding.
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2.4 Communicatie- en participatieaanpak richting bewoners en stakeholders in de verschillende
fasen van aardgasvrij maken
Op basis van de behoeftes en inzichten van de bewoners wordt door Durabel in samenwerking met
de gemeente via logische en natuurlijke processtappen toegewerkt naar een breed gedragen
wijkuitvoeringsplan en een aardgasvrij dorp. De werkwijze is gebaseerd op het idee dat de
warmtetransitie vraagt om een grote betrokkenheid van bewoners: zowel bij het doel, bij het
samenwerkingsproces er naartoe, als bij de warmteoplossing zelf.
Procesbegeleiding
Om het dorp aardgasvrij te maken zijn er drie primaire processen:
1.
2.
3.

Proces met dorpsbewoners gericht op draagvlak voor het warmtenet
Proces van rekenen en tekenen aan een betaalbare en kwalitatief goede warmteoplossing
Het stakeholdersproces met de gemeente, netbeheerder, woningcorporatie, andere
vastgoedeigenaren, marktpartijen en financiers gericht op realisatie van de warmteoplossing.

Bij de uitvoering van het project werken we binnen een structuur die bestaat uit:
•
•
•

projectgroep, mensen die actief bezig gaan met de uitvoering van het project. Binnen de
projectgroep zijn er werkgroepen actief op de onderwerpen: participatie, financiën en techniek.
kerngroep, deze bestaat uit een afvaardiging van de drie werkgroepen en de gemeente
klankbordgroep, bewoners die graag betrokken zijn bij het project en regelmatig bevraagd
kunnen worden of feedback kunnen geven op plannen van de projectgroep.

De kerngroep houdt zich bezig met de grote lijnen van het project en het stakeholderproces. De
kerngroep bepaalt wanneer en welke entiteit wordt gecreëerd voor de warmtevoorziening in
Zuidwolde (bv een warmtecoöperatie) De projectgroep richt zich op het proces voor draagvlak, en
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later ook op het proces van rekenen en tekenen. Zij krijgen hierbij ondersteuning van de Hanze
Hogeschool en externe experts.
De klankbordgroep, bestaand uit een grote groep bewoners en vertegenwoordigers van plaatselijk
belang en de huurdersvereniging en andere stakeholders, wordt geraadpleegd door en geeft
feedback op plannen van de projectgroep.
Om zoveel mogelijk mensen verleiden mee te doen gebruiken we een aanpak met uiteenlopende
activiteiten om de verschillende bewonersgroepen te betrekken. Zie afbeelding “adoptie
levenscyclus”.

Om ervoor te zorgen dat de processen van dit project goed verlopen, hebben we het project in fasen
verdeeld en deze fasen weer onderverdeeld in stappen. Bewoners doorlopen het project in fasen
onderverdeeld in stappen:
De eerste fase is erop gericht om de projectgroep te versterken en een zo groot mogelijk draagvlak
voor onze warmteplannen te creëren. In stappen wordt gewerkt naar een wijkenergie
uitvoeringsplan. Versterken van de projectgroep door passende trainingen behoort ook tot de
mogelijkheden.
Binnen deze stappen worden activiteiten ontplooid om de mensen te betrekken, bewust te maken
en de urgentie te laten voelen om actief te worden. Met keukentafelgesprekken,
themabijeenkomsten , het spelen van een interactief bewustwordingsspel (we energy game) en
kleine en grotere bewustwordingsacties worden de bewoners benaderd. Voorbeelden van
activiteiten zijn: een workshop inductiekoken, een excursie naar een showroom waar we kunnen
luisteren naar het geluid van een lucht warmtepomp. Hierbij veel aandacht voor de kloof tussen de
late koplopers en de zogenoemde middengroep.
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Door aan te sluiten bij bestaande structuren in het dorp, het organiseren van laagdrempelige
activiteiten, aan te sluiten bij interesse/vragen van bewoners en het bieden van concrete oplossingen
voor urgente problemen/vraagstukken vergroten we de samenwerking.
De eerste stappen van fase 1 zijn (deels) doorlopen. Met name op de bewonersavond op 3 maart zijn
een aantal zaken naar voren gekomen die de inwoners belangrijk vinden zoals:
• Kostenneutraal of vergelijkbaar met alternatieven
• Heldere afspraken en inzichtelijkheid in het kostenplaatje
• Keuzevrijheid in apparatuur aanbieders
• Betrouwbaarheid op langere termijn
Daarnaast zijn er zorgen en vragen geuit over:
• Betaalbaarheid
• Lawaai van warmtepompen
• Maatwerk: welk systeem bij welke woning?
En zagen mensen kansen:
• Samenwerking
• Dit project brengt Zuidwolde vooruit
• Delen van kennis en ervaringen
• Subsidie om woning CO2-neutraal te maken
• Onafhankelijkheid van grote energiebedrijven
In fase twee wordt het dorpsenergieplan vertaald naar oplossingen op maat voor de bewoners. De
bewoners weten welke stappen ze kunnen volgen om hun woning te brengen naar label B en hoe zij
dit kunnen financieren. In dit proces wordt er ook geleerd van andere (Groningse) initiatieven. Per
cluster wordt bekeken hoe een warmtenet het beste past bij de woningen. We maken de stapjes zo
klein mogelijk zodat meedoen zo laagdrempelig mogelijk is.
In fase drie wordt overgegaan naar uitvoering. Mensen hebben de keuze om isolerende maatregelen
e.d. gezamenlijk in te kopen of dit individueel te doen, ontzorgd te worden of juist zelf veel doen. De
bedoeling blijft om zoveel mogelijk collectief in clusters te doen, waardoor schaalvoordelen kunnen
worden behaald. Nadat de werkzaamheden opgeleverd en gecontroleerd zijn wordt dit gevolgd door
uitleg over gebruik van de installatie, het betreft immers een andere manier van verwarmen dan
men gewend is. Om de overgang zo laagdrempelig mogelijk te maken wordt de cv-installatie pas
afgeschakeld wanneer het systeem naar wens werkt. Tijdens deze tijdelijke hybride situatie kunnen
bewoners wanneer wenselijk de cv nog bijschakelen. Hiermee halen we de angst weg dat mensen in
de kou zouden kunnen komen te zitten. Pas wanneer ervaren is dat het systeem werkt wordt de
oude ketel weggehaald en het gas afgesloten.
In fase vier wordt er gekeken naar de toekomst, er wordt een meerjaren-onderhoudsplan,
verbeterplan en vervangingsplan opgesteld.
De projectgroep wordt ondersteund door procesbegeleiders van de Coöperatieve aanpakkers,
een samenwerkingsverband van organisaties met veel ervaring in het begeleiden van burger-energieinitiatieven. Met hen worden de stappen met geschikte activiteiten ingevuld die passen in het project
en bij de behoefte van de bewoners. Ook zijn er trainingen mogelijk.
De Coöperatieve aanpakkers is een samenwerkingsverband van Groninger Energiekoepel (GrEK),
Grunneger Power (GP) en de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG). Zij zijn, en daarmee ook
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Durabel, onderdeel van de landelijke netwerkorganisatie van Buurtwarmte. Deze landelijke
samenwerking van Energie Samen borgt kwaliteit, expertise en democratische besluitvorming.
Schema fasering
In een cluster doorlopen de bewoners de verschillende fasen en stappen, dit traject wordt
verschillende keren herhaald waardoor aanhaken op later tijdstip mogelijk is.
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Periode

Activiteiten

Mijlpaal bewonersproces

2017– april 2020

Voorbereiding en
ontwikkeling van het plan
door Durabel i.s.m. de
Hanzehogeschool, gemeente
en stakeholders o.a.
vertegenwoordigers van
Plaatselijk Belang, de
huurdersvereniging, Enexis

Dorpsavond 3 maart
Bewoners van de mogelijk 1e cluster (Zeta-cluster) zijn
individueel geïnformeerd en geconsulteerd.

Vanaf april 2020

Onderzoek per woning en
per cluster

informatiebijeenkomst per cluster over verloop van
het proces.
Bewoners worden individueel benaderd voor een
scan van hun woning.

Najaar 2020

Besluitvorming voor de 1e
cluster en keuze van de
warmtebron(nen)

Bewoners activiteiten: inductiekoken, excursie etc.
Besluitvorming over aard en omvang van het warmtenet
en locatie clusterwarmtepomp
Besluitvorming huurders cluster om te participeren in
samenwerking met Wierden en Borgen
Dorpsbijeenkomst

2020 - 2021

1e cluster

Projectgroep en klankbordgroep gaan actief aan de slag
Maatwerkoplossingen per woning
Financieringsplan per woning
Dorpsbijeenkomst over stand van zaken

2021 - 2022

Selectie van clusters van
woningen waarvoor
voorbereidingen kunnen
starten
Keuze van warmtebron(nen)
Verkennende studies naar de
technische mogelijkheden en
de kosten voor het aanleggen
van één of meerdere
(gekoppelde) warmtenetten.
Opstellen alternatieven voor
financiële investeringen

Inventariseren wensen, randvoorwaarden en bereidheid
bewoners tot deelname binnen een
clusterclusterbijeenkomsten
woningscans
woningverbeterplannen op basis van maatwerk
financieringsplannen per woning
Keuze van warmtebron(nen)
Locatiekeuze warmtepomp
Dorpsbijeenkomst over stand van zaken
Bewoners activiteiten: inductie koken, excursie,
themabijeenkomst etc

2022 - 2028

Herhaling van bovenstaande activiteiten voor de volgende clusters, woonboten en
uiteindelijk de laatbloeiers.

5 woningscans gemaakt, gestaakt wegens covid-19

Bewoners van Zuidwolde worden op verschillende manieren en met behulp van diverse media op de
hoogte gehouden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene informatievoorziening en het
informeren van de bewoners per cluster. In de loop van de tijd zal de warmtecoöperatie haar eigen
informatie verstrekken.
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•

Energiecoöperatie Durabel bericht in de nieuwsbrief regelmatig over de voortgang en stand van
zaken.
Er zullen in het dorpskwartaalblad Boeskoolnijs frequent artikelen worden geschreven over het
project.
Een loket in het dorpshuis De Kern waar mensen informatie kunnen vinden en/of eventueel met
een vrijwilliger van gedachten kunnen wisselen of vragen stellen. Het vernieuwde dorpshuis
wordt mei 2020 opgeleverd.
Folders met projectinformatie worden op verschillende plekken in het dorp gelegd om mee te
nemen.
Dorpsbijeenkomsten waarvoor de bewoners per mail en via huis aan huis verspreide flyers
worden uitgenodigd
Voor clusterbijeenkomsten worden de betreffende bewoners persoonlijk uitgenodigd
Inventarisende enquêtes voor clusters
De website wordt frequent geupdatet

•
•
•
•
•
•
•

Planning
continu
doorlopend

Communicatie middel
website www.ecdurabel.nl
folders met projectinformatie op
strategische plekken (dorpshuis, huisarts,
kerken, café e.d.)

per 1-2 maanden
per kwartaal
enkele dagdelen/week
tijdens fase 1
alle fasen

nieuwsbrief Durabel / warmtecoöperatie
artikel in Boeskoolnijs
bemand informatie loket in dorpshuis
enquête
bewoners – en themabijeenkomsten

Doelgroep
bewoners Noord- & Zuidwolde

specifiek voor een cluster

2.5 Hoe worden bestaande bewonersinitiatieven en energiecoöperaties betrokken.
In Zuidwolde vormt de energiecoöperatie Durabel de kern van de bewonersparticipatie. In de
projectgroep en klankbordgroep zijn diverse organisaties vertegenwoordigd, in ieder geval Plaatselijk
Belang Zuidwolde en de huurdersvereniging. Durabel neemt een koploperspositie aan binnen de
negen energiecoöperaties in de gemeente Het Hogeland. De kennis en ervaringen die Durabel
opdoet wordt ook met hen gedeeld. Binnen de coöperatieve beweging hebben we elkaar nodig om
een snelle leercurve te maken, het coöperatief aanbod door te ontwikkelen en om samen een sterke
organisatie te zijn. Dit wordt sterk gevoeld bij de negen coöperaties die nauw betrokken zijn bij
elkaar en maandelijks overleggen. Zo kunnen de initiatieven volwaardige spelers zijn in de
warmtetransitie.
2.6 en 2.7

Samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en woningcorporatie

De gemeente Het Hogeland en EC Durabel werken in dit project samen met een aantal stakeholders:
de bewonersvereniging Plaatselijk Belang Zuidwolde, de woningcorporatie Borgen en Wierden en
hun huurdersvereniging, het Waterschap Noorderwijlvest, woonbotenoverleg, Enexis en zo nodig
ook met sportorganisaties en ondernemers. Met de huurdersvereniging en woningcorporatie bestaat
al overleg over het blok huurhuizen dat in de eerste, Zeta-cluster kan worden opgenomen. Deze
cluster werd bestudeerd door studenten die zich de Zeta-groep noemden.
2.8

Activiteiten tot nu toe ondernomen
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In 2017 is Durabel gestart met het plan voor het vinden van een alternatief voor het gebruik aardgas.
Vanaf het begin is de Hanzehogeschool hierbij betrokken geweest; met groepen studenten is
onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden. Gedurende dit proces is regelmatig
informatie gedeeld met de achterban van Durabel en andere dorpsbewoners in de nieuwsbrief en
door informatieavonden te organiseren. De aanvraag Aardgasvrije Proeftuin geeft de mogelijkheid
dit project te versnellen en te concretiseren.
Ook zijn er andere activiteiten georganiseerd zoals een energiemarkt, wordt er in het lokale
kwartaalblad Boeskoolnijs in ieder nummer een artikel geschreven over een bepaald onderwerp op
gebied van duurzaamheid. Binnen de coöperatie is er een werkgroep actief om elektrische deelauto’s
te realiseren en wordt er gewerkt aan de opwek van duurzame elektriciteit via een postcoderoos
project.
Er is een bijeenkomst gehouden met raadsleden, een startbijeenkomst met een brede groep
stakeholders en een dorpsinformatie avond met 100 deelnemers.
2.9

Een onderbouwde inschatting van het draagvlak

Dat het plan van de energiecoöperatie in het dorp leeft blijkt wel uit de grote belangstelling tijdens
de dorpsbijeenkomst van 3 maart. Tijdens deze avond werd in groepen actief meegedacht over de
plannen. De vragen die werden gesteld waren overwegend zeer constructief en/of informatief. De
huurdersvereniging die een aparte tafel had, is positief gestemd en vindt de aanpak professioneel en
sympathiek. Er was een positieve grondhouding voelbaar. 29 mensen hebben zich toen ook
opgegeven om deel te nemen in projectgroep of klankbordgroep en 48 om een energiescan te laten
maken van de woning. De studenten worden ook overal gastvrij ontvangen
2.10 Risico’s en alternatieve maatregelen.
Binnen de proeftuin in Zuidwolde werken we aan een warmtenet van de 5e generatie. Hier zitten
vernieuwende aspecten aan die aandacht vragen om zorgen weg te nemen: de afstemming en
sturing van de diverse systeemcomponenten is een belangrijke. Een lokaal specialistisch bedrijf is
aangesloten bij de werkgroep om mee te denken over dit onderdeel in het systeem. Mensen worden
pas van het gas afgesloten wanneer zij vertrouwen hebben in het nieuwe systeem.
Individuele oplossingen blijven ook mogelijk. Mensen kunnen ook alleen voor levering van warmte of
energie aan het dorpsnet aangesloten worden.
Een ander punt van aandacht is het vinden van financiering voor mensen met een BKR-registratie.
Een fonds ook toegankelijk voor financiering van mensen met BKR-registratie voor het nemen van
isolatiemaatregelen of deelnemen aan het warmtenet kan een oplossing zijn.
Voor de financiering is de aangevraagde 4 miljoen van het Rijk wel zeer belangrijk om de
onrendabele top van noodzakelijke investeringen in individuele woningen en gebouwen te kunnen
dekken. Daarnaast hopen wij dat de regeling voor een laagrentende financiering van
woningeigenaren, zoals bepleit in het Klimaatakkoord snel zal worden omgezet in landelijke wet- en
regelgeving. Om kosten te drukken willen we het warmtenet vooral aanleggen door gebruik te
maken van achtertuinen. Dit vraagt naast toestemming van de eigenaren ook juridische kennis welke
we inschakelen.

Verbinding met andere opgaven in de wijk
Infra

33

Op dit moment worden riolerings- en herbestratingswerkzaamheden uitgevoerd. Een deel daarvan is
gepland in de loop van 2020 tot 2022. De uitvoerder van het team infra heeft aangegeven de
koppelkansen te willen onderzoeken. Met name als het centrale warmtenet wordt aangelegd is het
goed dit te combineren met de infrastructurele werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen op
elkaar worden afgestemd.
Aardbevingen
Diverse woningen in Zuidwolde hebben aardbevingsschade. Er is nog geen onderzoek gedaan naar
een mogelijke versterkingsopgave binnen Zuidwolde. Er is nauw contact met het team aardbevingen
om versterking en verduurzaming gelijk op te laten lopen. De planning van de onderzoeken naar de
versterkingsopgave ligt helaas buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Andere activiteiten van EC Durabel
Naast het aardgasvrij maken van het dorp, is EC Durabel ook bezig met een postcoderoos project, dat
waarschijnlijk in de loop van 2020 zal worden gerealiseerd. Daarnaast wordt de mogelijkheid van
elektrische deelauto’s onderzocht.

Facultatieve onderwerpen
Klimaatadaptatie
In 2018 zijn van de gehele gemeente klimaatstresskaarten gemaakt. Voor de zomer zullen ambtelijke
bijeenkomsten worden gehouden, waar in een klimaatdialoog de resultaten van deze kaarten zullen
worden besproken. Na de zomer zal de klimaatdialoog worden gevoerd met stakeholders.
Hieronder worden de uitkomsten van de kaarten voor Zuidwolde benoemd.
Bodemdaling
het grootste deel van Zuidwolde heeft in geringe mate last van bodemdaling (0,5 tot 1 cm per
jaar). Zuidwolde ligt in aardbevingsgebied.
Droogte
het gebied ten oosten van Zuidwolde lijkt gevoelig voor droogte als gevolg van lagere
grondwaterstanden, het dorp zelf niet. Een tweede kaart op basis van satellietbeelden uit 2018
geeft dit overigens ook voor het gebied ten oosten van Zuidwolde niet aan.
Hitte
de kaart geeft voor Zuidwolde nauwelijks aan dat het gevoelig is voor hittestress, waarschijnlijk
omdat het een ruim opgezet dorp is met veel groen.
Hoogtekaart
Zuidwolde ligt vrij laag: 0 tot 0,5 m boven NAP
Wateroverlast
wateroverlast wordt op de kaart weergegeven ten opzichte van de waterstand. Omdat er veel
waterlopen zijn in Zuidwolde (o.a. het Boterdiep), is het lastig te beoordelen of de aangegeven
hoogtes ook daadwerkelijk wateroverlast aangeven. Volgens de kaart zou het centrum van het
dorp hier wat last van kunnen hebben, in de praktijk is dit tot op heden niet voorgekomen.
De resultaten van de risicodialoog zijn nog niet bekend, maar op het eerste gezicht lijkt het dat de
risico’s voor Zuidwolde vooral liggen in bodemdaling en eventuele wateroverlast. Bij de
risicodialogen zal specifiek aandacht zijn voor de koppelkansen tussen klimaatadaptatie en het
aardgasvrij maken van de wijk.
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Arbeidsmarkt & scholing
In 2017 is energie coöperatie Durabel begonnen met het maken van plannen voor een aardgasvrij
Zuidwolde. Vanaf het begin is hierbij de Hanzehogeschool betrokken. Van de afdeling
werktuigbouwkunde zijn ieder jaar een docent en groepen studenten bezig met onderzoek en het
bedenken van een goed werkende warmteoplossing. In de beginfase zijn docent en student
aangesloten bij een lopend project van een vooruitstrevende inwoner. Deze inwoner, betrokken bij
de energie coöperatie is een architect die een oude grasdrogerij heeft verbouwd tot woonfunctie. Er
zijn drie grote appartementen in gevestigd. Door de plaatsing van heatpipes en zonnepanelen wordt
op het pand zelf warmte en elektriciteit geproduceerd. De warmte wordt opgevangen in een groot
buffervat. Dit systeem werkte nog niet helemaal goed. Met studenten en docent is gewerkt aan het
perfectioneren van het systeem, dit heeft onder andere geleid tot het toevoegen van een
warmtepomp. Ook werd er veel aandacht gegeven aan de afstelling van de verschillende
componenten op elkaar. Het werd een microwarmtenet dat als onderzoeksobject veel heeft
bijgedragen aan de ontwikkeling van de plannen om dit op grotere schaal toe te passen in het dorp
Zuidwolde.
Een onderzoeksvraag in een dorp waar de inwoners op zoek gaan naar een oplossing voor hun
probleem vormt voor de studenten een inspirerende studieopdracht. Het heeft er al toe geleid dat
een aantal studenten zich heeft geïnteresseerd in de energietransitie. Drie oud studenten hebben
zich gespecialiseerd tot energieadviseur. Hier zijn twee adviesbureaus uit voortgekomen, beiden zijn
werkzaam in de regio. Naast Zuidwolde zijn ze ook actief in omliggende dorpen.
Nu het project zover gevorderd is dat we ook bij praktische en uitvoerende taken komen willen we
de groep HBO studenten vergroten met MBO-leerlingen. De eerste contacten zijn gelegd met een
technische opleiding van een MBO-instelling in de stad Groningen.
Bij de uitvoering van het project wordt daarnaast gekeken of mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, en het gemeentelijk werkvoorzieningsschap (Werkplein Ability) kunnen worden
ingezet, bv. bij het aanleggen van de warmtenetclusters en het herstel van de tuinen.
Bij opdrachten die door de gemeente worden uitgezet wordt altijd SROI gevraagd.
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