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GORECHT COURANT
NIEUWS OVER HET GASVRIJ MAKEN VAN GORECHT-NOORD

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.

EDITIE 
VOOR 

WONING-EIGENAREN

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

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

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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AD VERMEULEN 

Ad Vermeulen is gepensioneerd 
en woont in De Dreven aan 
de Amberboomweg. Hij is al 
jaren van het gas af. Hij vertelt 
ons waarom hij van het gas af 
is gegaan en wat hij allemaal 
hiervoor heeft gedaan.  

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. 

?
een warmtepomp systeem zit je zo op een  
8.000 tot 9.000 euro, misschien wel 10.000 euro 
als je de installatie ook erbij telt. Qua onderhoud 
valt het mee, vergelijkbaar met een airco, daar 
hoef je ook bijna niks aan te doen. Voor 1.600 
euro heb je een hele goede nieuwe cv-ketel. Zelf 
heb ik gebruik gemaakt van de subsidieregeling 
van de SNN waarbij je tot 4000 euro subsidie 
kunt aanvragen voor energiebesparende 
maatregelen. Hier kun je gebruik van maken 
als je vastgestelde bevingsschade hebt van 
1.000 euro of meer. Op de warmtepomp zat 
destijds subsidie en ook hier heb ik gebruik 
van gemaakt. Je moet altijd goed kijken waar 
je tegemoetkoming of subsidies vandaan kunt 
halen. Hierdoor kon ik de investering doen. Ik 
ben nu met pensioen en wilde lagere lasten 
hebben. Dat heb ik nu, want ik betaal bijna niks 
aan gas en licht. De gasmeter is ook verwijderd. 
Zelfs op de pelletkachel zat een beetje subsidie.” 

Voor de wintermaanden wil Ad nog een 
goede oplossing vinden, want dan gebruikt 
de warmtepomp veel stroom, terwijl hij in de 
zomermaanden stroom terug levert. 

Het is altijd voordelig om te investeren in deze 
energiebesparende maatregelen. “Omdat ik 
de zonnepanelen al vele jaren heb, heb ik de 
investering er al uit.” Ad had alles vrij snel voor 
elkaar, mede door zijn kennis van de systemen. 
De vloerverwarming lag er al en de warmtepomp 
kon hier zo op. “De installatie viel bij ons mee. Er 
moest wel het één en ander omgelegd worden. 
Een deel van de installatie staat buiten en 
binnen komt een grote unit met 280 liter warm 
water voor het douchen en de rest.”  

Ad is positief over het project Gasvrij Gorecht. 
“Hierbij wil ik wel benadrukken dat er een groot 
verschil is tussen de verschillende woningen. Ik 
woon in een vrij grote vrijstaande woning. Het 
heeft niet zoveel zin om hier een warmtenet 
aan te leggen. Als je in een wijk woont met 
bijvoorbeeld rijtjeswoningen die vlak aan de 
straat zitten, dan is het aansluiten op een 
warmtenet een hele goede zaak.” 

Ad raadt iedereen aan zo snel mogelijk van het 
gas af te gaan. “Nu zijn er nog allerlei regelingen 
en voordelen, zeker op zonnepanelen. Als de 
salderingsregeling er af gaat, dan wordt het 
een duurdere investering.” Ad vindt het wel 
een voorwaarde dat de kosten die eventueel 
doorberekend worden helemaal transparant  
zijn.

“Na 16 jaar was onze cv-ketel toe aan 
vervanging. Daarom zijn we wat verder gaan 
kijken naar mogelijkheden om van het gas af te 
komen. Ik heb toen zonnepanelen aangeschaft. 
We hebben nu 26 stuks. Verder koken we 
al jaren op inductie. Daarnaast heb ik een 
warmtepomp aangeschaft. Dat leek mij een 
goede investering, want onze woning is goed 
geïsoleerd en we hebben vloerverwarming 
beneden. Ik heb een berekening laten maken 
van wat een warmtepomp aan kan qua 
volledige vloerverwarming en dat viel goed uit. 
Het huis is er goed genoeg voor geïsoleerd. 
Het is alleen jammer dat we niet het gehele 
huis kunnen verwarmen met behulp van de 
warmtepomp. Dat komt doordat we boven geen 
vloerverwarming hebben en de warmtepomp 
kan geen normale verwarming aan.” 

De kosten zijn volgens Ad wel hoog, maar met 
de subsidiemogelijkheden die er nu nog zijn, kon 
hij alles wel goedkoper laten uitvoeren. “Voor 

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

AD IS GASVRIJ!AD IS GASVRIJ!
“We moeten van het gas af en dat moet zo snel mogelijk 
gebeuren. We hebben allemaal schade aan de woning 
door aardbevingen. Er moet een alternatief komen.”
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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. 

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


