
Aardgasvrij Zuidwolde: een proces voor en door bewoners!



Even voorstellen



Aanleiding



Doel
Zuidwolde aardgasvrij in 2028! Kortom: een enorme ambitie en 

uitdaging!



Spoor 2: Woningen klaar maken voor warmtenet

Spoor 1: LT Warmtenet realiseren voor en door Zuidwolde

No-regret: isoleren, isoleren isoleren…
Hoe? Bestaande regelingen onder 
aandacht brengen, energiecoaches etc..
Let op: er zijn veel verschillende type 
woningen dus het blijft maatwerk.

Niet-meer-dan-anders-principe
Hoe? Cluster gewijs het warmtenet 
realiseren te beginnen door uitvoeren 
van onderzoeken om daarmee een 
vergunningen te krijgen voor TEO/WKO 
en alles wat er bij komt kijken.
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Eerste cluster

De 1e cluster woningen in Zuidwolde, links Pastorielaan, 
bovenin Schoolstraat, rechts Boterdiep Wz en rechtsonder 
Nollensteeg.  Met een concept invulling. Let op dit: moet nog 
uitgewerkt worden in overleg met de bewoners van het 1e

cluster.

13 juli staat de eerste bijeenkomst gepland voor het eerste 
cluster, uitnodigingen hiervoor zullen in de komende weken 
worden verspreid onder de bewoners die daar wonen.



Belangrijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van het warmtenet:

- Zuidwolde zeggenschap over eigen warmtenet
Hoe? Oprichting van de warmte coöperatie WarmWolde waar bewoners van 
Zuidwolde lid van kunnen worden. Wil je hier over meedenken geef je op bij 
ons!

- Impact maken met zo min mogelijk ruimtelijke impact
Hoe? We proberen zoveel mogelijk collectief te regelen en met zo min mogelijk 
visuele impact.

- Iedereen moet z’n eigen tempo kunnen lopen
Hoe? Elke huurder of eigenaar van een woning heeft eigen 
afwegingen te maken wanneer hij/zij met verduurzaming aan de slag wil. 

- Niet-meer- dan-anders-principe
Prijs van afname van warmte van het warmtenet moet gelijk of lager zijn dan 
het alternatief: het gas netwerk.



Wat is er tot nu toe gedaan?

- Aanstellen projectleider 
- Loket opzetten
- Opzet organisatie
- Aanvraag startsubsidie (kosten dekken oprichten 

warmte coöperatie + thema avonden) 
- Aanvraag Waddenfonds afronden (bijna klaar) 

(cofinanciering 1e Cluster)
- Keukentafelgesprekken (maak een afspraak via de link).

- Wat komt eraan?

- Avond eerste cluster 13 juli 
- Thema avonden: isoleren, koken met inductie etc.



Planning 2022 in hoofdlijnen

- Q2 afronden Waddenfondsaanvraag
- Q2 bewonersavond bijpraten Stavaza (doen we nu)
- Q2 contact zoeken met de mensen in 1e cluster (uitnodiging wordt binnen 2 weken verstuurd) 
- Q2 indienen Waddenfondsaanvraag + letter of support gemeente
- Q2/Q3 opzetten entiteit Warmtecoöperatie/ Warmte BV
- Q3 inrichten projectgroep, klankbordgroep en werkgroepen
- Q3 afronden concept Projectplan
- Q3 Aanvraag vergunning TEO/WKO starten
- Q4 Bewonersavond
- Q4 Concept PVA 1e cluster

Planning 2023
Eerste vergunningen binnen, aanvraag aanvullende subsidies
Planning 2024 
Contractvorming, financiering
Planning 2025/26 
Uitvoering en realisatie warmtenet eerste cluster
Jaren daarna alle volgende clusters aansluiten.



Organisatie



Vervolg

Graag wil ik iedereen die ik nog niet ken, leren kennen.

Daarnaast wil ik zo snel mogelijk de voorgaande organisatiestructuur opzetten (naam 
en rugnr’s) met vaste overlegmomenten. 

Naast fysieke ook digitale of hybride avonden organiseren 

DUS WIL JE MEEDENKEN/MEEBEPALEN GEEF JE OP!



Vragen?


