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Over deze courant 
Voor u ligt de tweede courant van het 
project Gasvrij Gorecht. Wij houden u via 
deze courant op de hoogte van het project. 
Heeft u na het lezen nog vragen? Neem 
dan contact met ons op. Stuur een e-mail 
naar info@gasvrijgorecht.nl of bel ons via 
de gemeente op (0598) 37 37 37.

WAT IS GASVRIJ GORECHT?WAT IS GASVRIJ GORECHT?
Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen in 
Nederland aardgasvrij zijn. In Gorecht-
Noord kunnen we samen besluiten om 
sneller van het gas af te gaan. Gasvrij 
Gorecht helpt hierbij in vier stappen:

•  kook gas(t)vrij
•  bespaar energie
•  verwarm duurzaam
•  vang de zon

Om dit alles mogelijk te maken, werkt 
het team van Gasvrij Gorecht samen 
met de woningcorporaties (De Reensche 
Compagnie, Lefier, Groninger Huis en 
Woonzorg Nederland), de gemeente, 
Waterbedrijf Groningen Duurzaam en 
kartonfabriek ESKA.

GORECHT COURANT
NIEUWS OVER HET GASVRIJ MAKEN VAN GORECHT-NOORD

EDITIE  
VOOR 

HUURDERS

LEREN VAN ERVARINGENLEREN VAN ERVARINGEN
In het televisieprogramma Radar  
van maandag 8 februari regende het  
klachten over collectieve warmte- 
systemen. Dat zijn systemen waarbij 
met dezelfde bron meerdere woningen 
worden verwarmd. Dat geeft u vast  
zorgen, en ons ook. Wat kunnen we  
ervan leren?

Wat zijn de klachten?
In de uitzending geven mensen aan dat het niet 
warm genoeg wordt en de energierekening veel 
te hoog is. Er waren ook veel klachten over het 
niet kunnen kiezen van een eigen leverancier.  
De contracten lopen vaak lang; soms wel 30 
jaar. Tussentijds overstappen is niet mogelijk. 
Daarom doen energieleveranciers volgens  
Radar vaak niet hun best voor een goede  
service en een scherpe prijs.

De energieleveranciers houden zich volgens 
eigen zeggen aan de Warmtewet. Hierin wordt 
het gebruik van collectieve warmtesystemen 
geregeld. Radar vindt dat de Warmtewet  
bewoners onvoldoende beschermt en moet  
worden aangepast.  

Wat kunnen we hiervan leren?
Bij Gasvrij Gorecht maken we nu plannen  
voor een warmtenet. We nemen daarbij deze 
klachten als belangrijke lessen mee. In de 

Warmtewet staan de regels waar we ons in  
ieder geval aan moeten houden. We kunnen 
daarnaast zelf ook extra regels opstellen.  
We willen daarover afspraken maken met de 
mensen die praten namens de bewoners en  
met onze partners. Zo willen we extra afspraken 
maken over een warmtegarantie, over een  
alternatief voor als ESKA geen warmte kan  
leveren, over de keuze in energieleveranciers  
en over de tarieven. 

WKO en warmtenetten
Het consumenten-televisieprogramma 
Radar van AVROTROS maakt een aantal 
documentaires over van gas af gaan. In 
de uitzending van 8 februari ging de uit-
zending over WKO-systemen. WKO staat 
voor ‘warmte- en koudeopslag’. Hiermee 
kun je in de zomer warmte in de grond op-
slaan om het in de winter te gebruiken. Een 
warmtenet kan deze warmte vervolgens 
via een buizenstelsel naar alle huizen  
brengen. Een WKO is dus een mogelijke 
warmtebron voor een warmtenet.

Uitzending gemist?
Heeft u de uitzending van AVROTROS Radar  
gemist? Terugkijken kan via de website van  
Radar: radar.avrotros.nl. 
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RESULTATEN VRAGENLIJST

We hebben eind 2020 vragenlijsten verstuurd naar alle 
bewoners van Gorecht-Noord. Maar liefst 319 bewoners 
hebben de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd.  
Wij zijn heel blij met dit aantal en bedanken iedereen  
die de moeite heeft genomen om mee te werken! 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al wat voor-
lopige resultaten laten zien. In dit artikel leest 
u de belangrijkste resultaten nu we alle vragen-
lijsten hebben verwerkt. Hieronder vatten wij de 
resultaten kort voor u samen. Het uitgebreide 
verslag kunt u vinden op onze website. 

VERBETEREN WONING VOOR  VERBETEREN WONING VOOR  
VEEL BEWONERS BELANGRIJKVEEL BEWONERS BELANGRIJK
Bij Gasvrij Gorecht kijken we naar de mogelijk-
heden om woningen te verbeteren. Het gaat 
om verbeteringen waardoor het energieverbruik 
omlaag gaat en huizen aangenamer worden om 
in te wonen. We hebben bewoners gevraagd wat 
zij vinden van het verbeteren van de woning. 

Ongeveer driekwart van de huurders vindt het 
(zeer) belangrijk om verbeteringen aan het huis 
uit te voeren. Dit geldt ook voor meer dan de 
helft van de woningeigenaren. Huurders willen 
vooral dat er iets gedaan wordt aan tocht en 
kieren. Ook wil een deel van hen wel koken op 
inductie. Een deel van de woningeigenaren ziet 
inductie ook wel zitten. Daarnaast voelen zij wel 
wat voor zonnepanelen. 

Een derde van de woningeigenaren geeft aan 
dat de kosten voor de hypotheek en energie  
samen niet hoger mogen worden. Bijna twee- 
derde van de huurders noemt ook als voorwaar-
de dat de huur en energiekosten samen niet 
mogen stijgen. Dit is dan ook de meest  
genoemde voorwaarde voor huurders. 

STOPPEN MET GASSTOPPEN MET GAS
Meer dan driekwart van de huurders en twee op 
de drie woningeigenaren wil stoppen met aard-
gas uit Groningen. En de helft van alle bewoners 
die meegewerkt hebben aan het onderzoek wil 
ook stoppen met aardgas uit het buitenland. 

DEFINITIEVE RESULTATEN  DEFINITIEVE RESULTATEN  
VAN ONDERZOEK ONDER  VAN ONDERZOEK ONDER  
BEWONERS BEKENDBEWONERS BEKEND

Alle resultaten  Alle resultaten  
op websiteop website
Een uitgebreider overzicht van de 
resultaten, inclusief het totale  
rapport, vindt u op onze website:  
www.gasvrijgorecht.nl. 

U kunt ze ook opvragen op papier.  
Stuur daarvoor een e-mail naar  
info@gasvrijgorecht.nl of neem 
telefonisch contact op via de  
gemeente: (0598) 37 37 37.

Voor het bepalen van hindernissen in het  
project is het voor ongeveer een kwart van  
de huurders en voor meer dan de helft van  
woningeigenaren belangrijk om meer  
informatie te ontvangen. Ongeveer een  
derde van zowel de huurders als de woning- 
eigenaren geeft aan geen geld te hebben voor 
het verbeteren van de woning. 

WARMTENETWARMTENET
Bij een warmtenet is er sprake van één warmte- 
leverancier. Twee op de drie huurders vinden dit 
geen probleem zolang de prijs goed is. Bij de 
woningeigenaren is dat ongeveer de helft. 15 
procent van de huurders en een derde van de 
woningeigenaren vinden het wel een probleem.

VOORWAARDEN OM MEE TE DOENVOORWAARDEN OM MEE TE DOEN
We hebben bewoners gevraagd onder welke 
voorwaarden zij mee willen doen aan het pro-
ject. Veel bewoners geven aan dat zij zekerheid 
willen over wat zij gaan betalen. Daarnaast vindt 
de helft van de woningeigenaren het belangrijk 
dat alle informatie klopt en duidelijk is. 

Veel huiseigenaren 
zien graag dat er 
verbeteringen worden 
uitgevoerd aan het huis

Ongeveer een derde van de huurders 
wil wel iets meer huur betalen als de 
energierekening omlaag gaat.

geen 
antwoord

geen 
antwoord
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MEINDERT MOLTER: 

Meindert Molter is bewoners-
participant bij Lefier en daardoor 
betrokken bij Gasvrij Gorecht. 
Bent u huurder bij Lefier dan 
komt u hem vast een keer tegen. 
Wij hebben hem gevraagd om 
zichzelf voor te stellen. 

VRAAG VAN  VRAAG VAN  
EEN BEWONEREEN BEWONER 

In deze rubriek staat een vraag van  
een bewoner centraal. Meneer Heukers 
uit de Mansholtstraat vraagt zich het  
volgende af: 

“Als ik ‘ja’ zeg tegen  
het koken op inductie,  

ben ik dan verplicht  
om mee te doen met de 
andere drie onderdelen 

van het project?”

Als huiseigenaar bent u dat niet verplicht. 
U kunt daarna dus nog steeds kiezen of u 
uw woning wilt isoleren, over wil stappen 
op het warmtenet, en/of zonnepanelen 
wilt plaatsen. 

Voor de meeste huurders geldt dat in-
stemmen met koken op inductie los 
staat van het instemmen met de andere 
onderdelen in het project. Voor een aantal 
huurders zal de overstap op inductie tege-
lijk plaatsvinden met het energiezuiniger 
maken van de woning. Deze huurders 
krijgen hierover nog bericht van de wo-
ningcorporatie. 

Natuurlijk zouden we het mooi vinden als 
alle bewoners mee willen doen met het 
project. Ons doel is om voor elke bewoner 
en ondernemer een aantrekkelijk voorstel 
te maken.

Hoe werkt inductie?
We hebben een uitgebreide uitleg op onze 
website gezet. U vindt deze onder de 
nieuwsartikelen. Heeft u zelf nog vragen 
over koken op inductie, neem dan contact 
op met ons of uw verhuurder. 

?
Kun je kort nog iets over jezelf vertellen?
Mijn hele leven woon ik al in Hoogezand. Op dit 
moment woon ik samen met mijn zoon van 17. 
Mijn dochter van 20 woont op een kamer in de 
stad, maar is ook vaak nog gezellig bij ons te 
vinden. Mijn hobby’s zijn vrij standaard, maar 
daardoor niet minder leuk. Ik ben verslaafd 
aan voetbal: elke donderdagavond een training 
en zondagochtend een wedstrijdje. Ik loop 
regelmatig hard. Verder lees ik graag en kijk ik 
veel films. In de zomervakantie zijn we meestal 
in Italië te vinden, met de caravan naar het 
Gardameer. Ik werk al meer dan 30 jaar bij Lefier 
en ik heb het naar mijn zin.      

Hoe ben je betrokken bij het project  
Gasvrij Gorecht?  Voor Gasvrij Gorecht ben ik 
namens Lefier aanspreekpunt voor de bewoners 
van onze huurwoningen. Ik doe en denk mee. 
We hebben natuurlijk een gezamenlijk belang: 
proberen het warmtenet te realiseren en van 
het gas af te komen. We zijn het verplicht aan 
onze kinderen en kleinkinderen om mee te 
werken aan een duurzame wereld. Dat bewoners 
dit alleen willen onder goede voorwaarden en 
omstandigheden, vind ik logisch. En ik begrijp dat 
daar nog veel vragen over zijn. 

Wat vind je het leukst aan het project 
Gasvrij Gorecht?  Dat het vanaf het begin af 
aan met de bewoners wordt gedaan. We gaan 
als het ware samen op avontuur. We bekijken 
of we het samen kunnen realiseren om van 
het gas af te komen. We hebben de bewoners 
daarbij nodig, anders lukt het niet. De eerlijke en 
kritische gesprekken die ik daarover heb met de 
bewonerscommissies van onze huurwoningen, 
vind ik een verademing. De bewonerscommissies 
draaien er niet omheen. Ze zeggen gewoon wat 
ze vinden en wat ze horen van de bewoners, met 
respect. Alleen zo kunnen we verder komen.  

Wil je verder nog iets kwijt?  Ik ben blij dat 
zoveel bewoners hebben aangegeven mee 
te willen praten. Corona gooit nu roet in het 
eten, waardoor we alleen nog maar hebben 
gesproken met de bewonerscommissies. 
Zodra het weer mag, zal de projectleiding alle 
bewoners uitnodigen die mee willen praten. Er 
liggen terechte vragen die we tijdens het project 
moeten beantwoorden: Hoe wordt gegarandeerd 
dat het warmtenet werkt? Wat gebeurt er als 
kartonfabriek Eska ooit vertrekt? Hoe kunnen de 
woningen het beste worden geïsoleerd? Rijzen 
de kosten niet de pan uit? En dit zijn nog maar 
een paar van de vele vragen. Belangrijk is dat we 
goed luisteren en open staan voor elkaar. Ik hoop 
veel van onze huurders dit jaar te ontmoeten!      

Wie ben je en wat doe je voor werk?
Mijn naam is Meindert Molter en ik 
werk als bewonersparticipant bij Lefier. 
‘Bewonersparticipant’ vind ik een bijzondere 
titel, want het zegt niet zoveel. Ik moet vaak 
uitleggen wat ik precies doe. Eigenlijk ben ik in 
brede zin betrokken bij allerlei projecten. Dan 
gaat het bijvoorbeeld om woningverbetering, 
sloop-/nieuwbouw en versterking door 
aardbevingen. Maar ik hou mij ook bezig 
met projecten op het gebied van welzijn en 
leefbaarheid. 

Ik zorg er met collega’s en andere partijen voor 
dat projecten goed worden opgezet en dat 
bewoners bij het project betrokken worden. 
Zij moeten op tijd geïnformeerd zijn, kunnen 
meedenken en hun vragen kunnen stellen. En we 
moeten tijdens projecten goed voor bewoners 
zorgen. Ze moeten zo min mogelijk overlast 
ervaren. We willen dat ze tevreden zijn over het 
verloop.

WE ZIJN HET VERPLICHT AAN  
ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN  
OM MEE TE WERKEN AAN EEN 

DUURZAME WERELD
DEFINITIEVE RESULTATEN  DEFINITIEVE RESULTATEN  
VAN ONDERZOEK ONDER  VAN ONDERZOEK ONDER  
BEWONERS BEKENDBEWONERS BEKEND
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CONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENS
 
Neem contact met ons op  
Heeft u op dit moment vragen?  
Bel dan via de gemeente met  
Gasvrij Gorecht, telefoonnummer 
(0598) 37 37 37 of stuur een e-mail 
naar info@gasvrijgorecht.nl. 

Als huurder kunt u ook contact  
opnemen met uw verhuurder: 

De Reensche Compagnie 
Wim Kroeze: (0598) 322 664 

Groninger Huis 
Peter Olinga: (0598) 451 482 

Lefier 
Meindert Molter: (088) 20 33 000 

Woonzorg Nederland 
Ray van Gaasbeek: (088) 92 10 230

 

www.gasvrijgorecht.nl

GASVRIJ GORECHTGASVRIJ GORECHT  

Gasvrij Gorecht is een samenwerkings-
verband van de gemeente Midden- 
Groningen, Waterbedrijf Groningen 
Duurzaam, kartonfabriek ESKA en  
woningcorporaties Groninger Huis, 
Woonzorg Nederland, Lefier en De 
Reensche Compagnie.

WOORDZOEKER

OPLOSSINGOPLOSSING

PUZZEL


