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Introductie
● Tijdens de eerste live-uitzending zijn veel vragen gesteld. De meeste vragen zijn beantwoord, en de

andere vragen geven we een plek op deze info-avond. Vragen die we nu nog niet kunnen
beantwoorden (bijvoorbeeld hoeveel gaat het warmtenet mij kosten?) zijn onderdeel van de
verkenning naar een aanbod voor bewoners van Selwerd-Zuid en de antwoorden volgen daaruit.

Hoe werkt een warmtenet?
● Een warmtenet bestaat in het algemeen uit een bron, een centrale en mogelijkheid voor opslag, een

leidingnetwerk en een huisaansluiting. Deze onderdelen lichten we verder toe.

1. Warmtebron
● Er zijn verschillende warmtebronnen mogelijk. Voorbeelden van mogelijke warmtebronnen zijn

aquathermie (warmte uit oppervlaktewater, bijvoorbeeld het Reitdiep) geothermie (warmte uit de
ondiepe of diepe ondergrond), industriele restwarme (warmte van datacenters, bijvoorbeeld op
Zernike) en zonthermie (water direct opgewarmd door de zon, vergelijkbaar met een zonneboiler).

● De gemeente Groningen heeft een bronnenstrategie. Daarmee wil zij zorgen dat bij een stijgende
warmtevraag op tijd voldoende duurzame warmte beschikbaar is om aan die vraag te voldoen. De
bronnenstrategie van gemeente Groningen omvat nu restwarmte (van datacenters), geothermie en
aquathermie. Zonthermie kan daarop een aanvulling zijn. Een pilot daarmee gaat van start op
Zernike.

2. Warmtecentrale
● Op dit moment wordt een warmtecentrale gebouwd op Zernike. Deze centrale is van WarmteStad en

voorziet al 4.500 woningen van warmte. Andere locaties gaan onderzocht worden.

3. Leidingnet
● Het leidingnet vervoert het warme water vanaf de warmtebron/centrale naar de woningen. De

grootte van de leiding wordt bepaald door de warmtevraag, de drukval in de leidingen (ook de
woningen die het verst van de centrale verwijderd zijn moeten nog warmte krijgen) en de maximale
snelheid in de leiding (geluid, slijtage).

● Selwerd-Zuid krijgt een “eigen” buurtwarmtenet. Dit wordt ook wel een distributienet genoemd. Het
distributienet wordt gevoed vanuit een grotere transportleiding. Hiervoor kunnen de bestaande
leidingen van WarmteStad worden gebruikt.

4. Huisaansluiting
● In de woning vinden er een paar aanpassingen plaatst.

1. De CV-ketel wordt vervangen door een afleverset. Een afleverset zorgt ervoor dat de warmte
van het warmtenet wordt overgedragen aan het leidingsysteem in de woning. Er is sprake
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van twee gesloten systemen. Dat betekent dat de afleverset ervoor zorgt dat het water van
het warmtenet niet door de radiatoren in de woning stroomt.

2. Er zullen twee warmteleidingen bij de woning komen: een aanvoerleiding en een
retourleiding. De leidingen lopen van de stoep, via de gevel van de woning omhoog naar de
afleverset.

3. Met een warmtenet kunt u duurzaam de woning verwarmen en gebruik maken van warm
water. Om van het gas af te gaan is het ook nodig om niet meer op gas te koken. Dat kan
door het gastoestel te vervangen door een inductiekookplaat.

● Wat verandert er niet? De radiatoren en thermostaat blijven hetzelfde werken. Die hoeven dus niet
vervangen te worden. Ook het comfort (temperatuur in de woning, en de tijd die nodig is om de
woning op te warmen) verandert niet.

Wat kunnen we al zeggen over de kosten?
● In de ontwikkeling van een aanbod voor bewoners zijn de kosten een belangrijk onderwerp. Hoeveel

het warmtenet gaat kosten, kunnen we nu nog niet zeggen. De uitgangspunten voor het aanbod zijn:
○ Betaalbaarheid (niet duurder dan aardgas)
○ Betrouwbaarheid
○ Behoud comfort

● Het aanbod zal bestaan uit drie onderdelen:
1. Tarieven

Op een aardgasrekening vindt u andere kostenposten dan op een warmterekening. In de
huidige situatie betaalt u een gasrekening (kosten gasverbruik in m3, vastrecht voor transport
en netwerk), (onderhouds)kosten voor de CV-ketel (onderhoudscontract en vervanging
onderdelen) en de afschrijving van de CV-ketel. In de nieuwe situatie betaalt u het
warmteverbruik in gigajoule (GJ), vastrecht en huur van de afleverset en warmtemeter. Deze
laatste zijn in eigendom van de warmteleverancier, dus er zijn geen kosten voor bewoner
voor onderhoud en afschrijving.

2. Eenmalige aansluitkosten
De feitelijke kosten voor de overstap op het warmtenet en van het aardgas afgaan bestaan
uit:

1. Aanleg distributienet
2. Vervangen van de gasketel door een afleverset
3. Verwijderen gasaansluiting (geen kosten bewoner)
4. Kosten inductiekoken

Een eerste raming van de kosten (punt 1 t/m 3) komt uit op € 10.000 à € 15.000 per woning.
Deze kosten zullen niet als aansluitkosten in rekening worden gebracht bij u als bewoner. De
aansluitkosten zullen op een andere manier gefinancierd worden. Bijvoorbeeld door deze
kosten ‘uit te smeren’ over de levensduur van het warmtenet (lage jaarlijkse kosten). Er loopt
een onderzoek van gemeente en het Rijk naar de financieringsmogelijkheden. Het
uitgangspunt is en blijft dat warmte goedkoper is dan aardgas.

3. Organisatie van het bewonersbelang
De overstap naar warmte is anders dan de overstap naar een andere gasleverancier. Als u
bent overgestapt op warmte kunt u niet zomaar meer wisselen van leverancier. Daarom
vinden we het belangrijk om de belangen van bewoners te borgen. Dat gaat over:
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a. warmtelevering en comfort
b. afhandeling klachten en storingen
c. prijsontwikkeling: warmte blijft goedkoper dan aardgas

In de praktijk zal een vertegenwoordiging van bewoners afspraken maken met de
warmteleverancier over de monitoring van gegevens, service, klachtenafhandeling,
tariefwijzingen et cetera. Eens per half jaar zal er een overleg plaatsvinden met een
vertegenwoordiging van bewoners over deze punten, om ervoor te zorgen dat u als bewoner
tevreden bent en blijft.

Wat is de planning?
● In grote lijnen is de planning als volgt:

○ Ontwerp warmtenet en huisaansluitingen (Q1-Q3 2021)
○ Uitwerken kosten, onderzoek financiering, ontwikkelen aanbod bewoners (Q1-Q4 2021)
○ Aansluiten eerste woningen op warmtenet, uiteraard beslist u zelf (2022)
○ Gesprekken in de buurt, info-avonden, bewonersonderzoek, werkgroepen (gedurende de

hele ontwikkeling)

Hoe kan ik als bewoner meer weten, meedenken en meedoen?
● Over verschillende thema’s kunt u de komende tijd meer weten en meedenken. Denk dan

bijvoorbeeld aan het ontwerp van de huisaansluiting, het aanbod, betrekken buurt en bewoners en
de organisatie van het bewonersbelang. Dat kan bijvoorbeeld via info-avonden (eerstvolgende na de
zomer), werkgroepsessies (eerstvolgende nog voor de zomer) en gesprekken in de straat. Voor de
eerstvolgende werkgroepsessie wordt een datumprikker rondgestuurd.
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