UITNODIGING

STARTBIJEENKOMST AARDGASVRIJ ZUIDWOLDE
DONDERDAG 9 JUNI 19.30 UUR (19.00 ZAAL OPEN)
DE VERBINDING, PASTORIELAAN 30, ZUIDWOLDE

Zuidwolde, 30 mei 2022
Beste bewoner,
In Nederland gaat de gaskraan snel dicht. Dit heeft enerzijds te maken met de aardbevingen in
Groningen, en anderzijds met de huidige oorlog in Oekraïne. Dit gaat heel wat betekenen voor u en
alle andere bewoners in Zuidwolde. Aardgasvrij worden is een flinke opgave waarvoor geen recept
bestaat.
De gemeente Het Hogeland heeft een grote rijksbijdrage verkregen om Zuidwolde in 8 jaar van het
aardgas af te halen. Deze werd verkregen voor de aanvraag “Proeftuin Aardgasvrij Zuidwolde”.
Proeftuin betekent niet dat we proefkonijn worden maar dat we gezamenlijk gaan bepalen hoe we
qua energie en financiën zo gunstig mogelijk aardgasvrij worden. De rijksbijdrage is verkregen met
het idee om een warmtenet aan te leggen voor en door het dorp Zuidwolde.
Graag praten we u op 9 juni a.s bij over de plannen voor dit warmtenet. Tijdens deze bijeenkomst
informeren we u over stand van zaken en verdere planning. Daarnaast zullen we u informeren over
de collectieve en individuele mogelijkheden die u heeft om met verduurzaming van uw woning aan
de slag te gaan.
Hoewel het warmtenet om technische redenen bedoeld is voor de bebouwde kom van Zuidwolde,
willen we de bewoners van haar buitengebieden en Noordwolde ook uitnodigen deel te nemen aan
dit proces om mee te liften op de voordelen die dit project gaat bieden.
Programma in het kort
-

Opening voorzitter
De nieuwe wethouder: Arjen Nolles
Stand van Zaken en planning door de projectleider Aardgasvrij Zuidwolde
Korte pauze
Wierden en Borgen beleid + ervaring
Energiecoaches
Discussie
Afsluiting voorzitter

Wat is een warmtenet?
Een warmtenet is een leidingnetwerk waar warm water doorheen stroomt. We hebben een laagtemperatuur (45OC) warmtenet voor ogen. Onze warmtebron is de zon: de directe warmte wordt via
zonnecollectoren vergaard, de indirect warmte uit het water van het Boterdiep. De warmte wordt

opgeslagen onder de grond als seizoensopslag. In de zomer dus warmte verzamelen, in de winter
gebruiken. Met behulp van een buurtwarmtepomp die draait op groene stroom wordt het water
verder verwarmd en via een ondergronds distributienet naar de woningen vervoerd. Samen maken
we het ontwerp voor een duurzaam warmtenet ván en vóór bewoners.
Doel is om te komen tot een coöperatieve warmtevoorziening waar bewoners lid of zelfs medeeigenaar van worden. Dat is belangrijk, omdat bewoners op die manier maximale zeggenschap
hebben over hun warmte en beslissingen niet overgelaten worden aan grote bedrijven of de
overheid alleen.
Hoe kan ik meedoen?
Als bewoner hebben we u nodig om het warmtenet vorm te geven. Dat betekent dat u kunt
aangeven wat u belangrijk vindt als er een warmtenet wordt aangelegd.
We organiseren verschillende momenten waarop u kunt meepraten en meedenken. Dit kan
bijvoorbeeld tijdens één van de bredere informatiebijeenkomsten of in specifieke werkgroepen
(techniek, communicatie, juridische zaken, financiën). Daarnaast zal er een klankbordgroep worden
opgericht. We nodigen u uit deel te nemen aan de werkgroepen of klankbordgroep.
Verder zullen we thema-avonden organiseren omtrent het warmtenet en verduurzaming. Omdat
Zuidwolde in clusters van 5-30 woningen wordt ingedeeld zullen we de clusters apart gaan
benaderen en spreken.
Wilt u liever één op één iemand spreken aan de keukentafel?
Dat kan altijd: maak een afspraak via https://calendly.com/kameleonontwikkeling/zuidwolde.
Ook op deze manier kunt u uw wensen, vragen en ideeën met ons delen.
Wilt u meer de diepte in?
Geef u dan op voor een werkgroep of de klankbordgroep. Uw interesse voor een werkgroep of de
klankbordgroep kunt u aangeven door een mail te sturen naar m.mulder@hethogeland.nl Indien u
zich al had opgegeven voor een van de werkgroepen hoeft u niks te doen en wordt u door ons
benaderd.
We hopen u graag te ontmoeten op 9 juni in De Verbinding om 19.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Michiel Mulder, extern-projectleider, gemeente Het Hogeland
Arnold Simons, EC Durabel

