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Introductie
● Hartelijk welkom op de info-avonden. Deze worden georganiseerd door gemeente Groningen en

Grunneger Power. De eerste avond gaat over waarom we (nu al) van het aardgas af gaan, de
alternatieven voor aardgas en waarom er in Selwerd-Zuid kiezen een warmtenet komt. Op de
tweede info-avond gaan we verder in op wat een warmtenet betekent voor u als bewoner, uw woning
en uw portemonnee.

● In Selwerd-Zuid werken de volgende partijen samen aan het warmtenet:
○ Gemeente Groningen (klimaatdoelstellingen gemeente Groningen, wijkverbetering)
○ WarmteStad (warmtebedrijf van gemeente Groningen en Waterbedrijf)
○ Grunneger Power (energiecoöperatie vóór en dóór bewoners)

Er komt een warmtenet in Selwerd-Zuid
● Aanleiding hiervoor is de herinrichting van de openbare ruimte in Selwerd-Zuid: meer ruimte voor

groen en ontmoeten, en de straten gaan open (eind 2021/begin 2022). Het opengaan van de straten
wordt gecombineerd met de aanleg van een warmtenet. De straat hoeft dan maar 1x open, er is
minder overlast en het bespaart veel geld.

● Als huiseigenaar beslist u zelf of u wilt overstappen op het warmtenet. U kunt ook kiezen voor een
ander alternatief voor aardgas of wachten (over een aantal jaren is aardgas geen optie meer). Wij
denken dat we ook voor Selwerd-Zuid een aantrekkelijk aanbod kunnen maken om betaalbaar over
te stappen op duurzame energie. Daar gaan we de komende maanden mee aan de slag.

Waarom (nu al) van het aardgas af?
● In Groningen gaan we van het aardgas af. De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Er

zijn een aantal redenen om van het aardgas af te gaan: het klimaat verandert, over een aantal jaar
gaat de gaskraan van het Groningenveld definitief dicht en de energieprijzen stijgen. Om in de
toekomst betaalbaar en duurzaam te kunnen wonen, kijken we nu naar de alternatieven voor
aardgas.

● In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat in 2050 95% minder uitstoot zal zijn en in 2035
49% minder CO2-uitstoot. De gemeente heeft haar doelen vastgelegd in de Routekaart Groningen
CO2-neutraal. In 2035 wil zij geen aardgas meer gebruiken, en alleen duurzame energiebronnen.

● Op verschillende terreinen krijgt dit beleid vorm: zonnepanelen, duurzaam openbaar vervoer,
Groningen als fietsstad, Suikerfabriek maakt en gebruikt groen gas, Energieloket (advies bij
energiebesparing), zoekgebieden windmolens en zonneparken, nieuwbouwlocaties zonder aardgas
en de ontwikkeling van warmtenetten.
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https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Routekaart-Groningen-Energie-%28CO2---neutraal%29.pdf


Wat zijn de alternatieven voor aardgas?
De gemeente heeft per wijk onderzocht wat een goed alternatief voor aardgas is per wijk. In het kort zijn
er vier alternatieven voor aardgas. Van deze alternatieven lijkt een warmtenet het meest geschikt voor de
woningen in Selwerd, en dus in ook in Selwerd-Zuid.

1. Een all electric (volledig elektrische) oplossing is vooral geschikt voor nieuwbouwwoningen. Hierbij
is of wordt de woning volledig geïsoleerd naar energielabel A en krijg je een warmtepomp. Die
bestaat uit een binnenunit (ter vervanging van de CV-ketel) en een buitenunit (die warmte uit de
buitenlucht of uit de grond haalt). Voor jaren 60/70 woningen zoals in Selwerd-Zuid is dit een
kostenintensieve oplossing, omdat het isoleren van de woningen zeer ingrijpend en daarmee
kostbaar is.

2. Een hybride oplossing is vooral geschikt voor wijken waar een alternatief niet mogelijk is. Denk dan
bijvoorbeeld aan de binnenstad of het buitengebied van de gemeente Groningen. Hierbij wordt de
woning gedeeltelijk geïsoleerd en krijg je een lucht-warmtepomp naast de bestaande gasketel
(hybride). Omdat je daarmee nog niet volledig van het gas af kunt, kan groen gas worden ingezet.
Dit is (nog) niet op grote schaal beschikbaar.

3. Groene waterstof is nog niet op grote schaal beschikbaar, en eerst vooral beschikbaar voor
transport en industrie. Bij groene waterstof wordt water door middel van groene stroom gesplitst in
zuurstof en waterstof. Met waterstof kunnen woning verwarmd worden. De gasleidingen kunnen dan
blijven liggen. Pas na 2050 zal waterstof een serieus alternatief kunnen zijn voor woningen.

4. Een warmtenet is het meest geschikte en betaalbare alternatief voor aardgas voor wijken met veel
jaren 60/70 woningen en een grote bouwdichtheid. Met een warmtenet wordt warm water naar
woningen gepompt die deze warmte gebruiken voor ruimteverwarming en tapwater. In huis wordt de
CV-ketel vervangen door een afleverset. De warmte kan op meerdere manieren worden opgewekt,
dit gebeurt in een centrale (de bron).

Wat betekent een warmtenet voor mij als bewoner of eigenaar?
● Als huiseigenaar beslist u zelf of u wilt overstappen op het warmtenet. U kunt ook kiezen voor een

ander alternatief voor aardgas of wachten (over een aantal jaren is aardgas geen optie meer). Wij
denken dat we voor u als bewoner van Selwerd-Zuid een aantrekkelijk aanbod kunnen maken om
betaalbaar over te stappen op duurzame energie. De komende maanden gaan we graag samen met
u aan de slag om dit aanbod vorm te geven.

● De uitgangspunten voor dit aanbod zijn:
○ Betaalbaarheid (niet duurder dan aardgas)
○ Betrouwbaarheid
○ Behoud comfort

● Het aanbod zal bestaan uit drie onderdelen:
1. Tarieven
2. Eenmalige aansluitkosten
3. Organisatie bewonersbelang

Op de volgende info-avond lichten we deze onderdelen verder toe.
● Uiteraard maakt u als woningeigenaar zelf de keuze of u kiest voor een warmtenet of een alternatief.

U kunt ook wachten. Over een aantal jaren zal aardgas echter geen optie meer zijn.
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Wat is de stand van zaken in Selwerd-Zuid?
1. Er is een schetsontwerp gemaakt van het distributienet.

Dat schetsontwerp wordt nu vertaald in een voorlopig
technisch ontwerp.

2. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de
huisaansluitingen. Er zijn verschillende huisbezoeken
gedaan, om te zien hoe de woningen er van binnen uitzien.
Op basis van deze huisbezoeken is een schetsontwerp
gemaakt voor de huisaansluitingen, dat nu verder wordt
uitgewerkt in een voorlopig technisch ontwerp.

3. Er wordt een verdere uitwerking van de kosten gemaakt.
Dat zal zich vertalen in een aantrekkelijk aanbod voor
bewoners.

Moet of kan ik ook energie besparen?
● Verduurzaming gaat niet alleen over de woning duurzaam verwarmen (bijvoorbeeld met een

warmtenet), maar ook over minder energie gebruiken. Bijvoorbeeld door te isoleren. Isoleren is niet
noodzakelijk in combinatie met een warmtenet, maar wel altijd goed om te doen. Richard
(Grunneger Power) heeft een vijftal woningen bezocht, om te zien welke aanvullende maatregelen
getroffen kunnen worden, om het energieverbruik omlaag te brengen.

● Conclusie van zijn onderzoek tot nu toe: beperkt de energievraag door isolatie!
○ Direct doen:

■ Gevelisolatie
■ Vloerisolatie
■ Enkelglas vervangen
■ Kierdichting

Deze maatregelen kunnen altijd uit, leveren direct comfort verbetering op, zorgen voor
minder geluidsoverlast, dragen bij aan waardevermeerdering (hoger energielabel), en er is
ISDE-subsidie voor beschikbaar. Zie ook:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren

● Op een natuurlijk moment (bijv. bij verbouwing):
○ Kunststofkozijnen met HR++ glas
○ Vervanging oud dubbelglas door HR++ glas
○ Geïsoleerde buitendeur met kozijn

Vervolg
Op de volgende info-avond gaan we verder in op vragen als: Hoe werkt een warmtenet? Wat betekent het
voor uw woning? Wat kunnen we al zeggen over de kosten? Hoe kunt u als bewoner of eigenaar
meedenken? Wat is de planning?
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https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren

