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EDITIE 
VOOR 

WONING-EIGENAREN

DENK MEE,  DENK MEE,  
DOE MEEDOE MEE 

We zijn nog bezig met het  
uitwerken van de plannen.  
Uw advies kunnen wij daarbij 
goed gebruiken. Wilt u met  
ons meedenken? Neem dan 
contact met ons op.

EDITIE  VOOR WONINGEIGENAREN

NIEUWS OVER HET GASVRIJ MAKEN VAN GORECHT-NOORD #7

WAT IS GASVRIJ GORECHT?WAT IS GASVRIJ GORECHT?
 
Uiterlijk in 2050 moeten alle wonin-
gen 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,  
werken we samen met de woning- 
corporaties (De Reensche Com-
pagnie, Lefier, Groninger Huis en 
Woonzorg Nederland), de gemeente, 
Waterbedrijf Groningen Duurzaam 
en kartonfabriek ESKA.

  Overstappen op inductie,  
de veelgestelde vragen 
Bewoners van Gorecht-Noord die koken op 
een gastoestel, kunnen in 2021 en 2022 hun 
gastoestel inruilen voor een inductietoestel. 
Het team van Gasvrij Gorecht ontvangt 
regelmatig vragen over het overstappen 
op inductie. Charlotte de Haas, assistent 
projectleider bij Gasvrij Gorecht, geeft 
antwoord op de vragen die het team vaak 
ontvangt. /  PA G I N A  2  +  3 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze 
nieuwsbrief? Of wilt u met ons meedenken? 
Neem dan vooral contact met ons op. Stuur 
een e-mail naar info@gasvrijgorecht.nl of  
bel ons via de gemeente op (0598) 37 37 37.

Wij wensen u veel leesplezier. 

Het team van Gasvrij Gorecht

GASVRIJ GORECHT

IN DEZE NIEUWSBRIEFIN DEZE NIEUWSBRIEF

PCAP nieuwsbrief nr7 woningeigenaren v1.indd   1PCAP nieuwsbrief nr7 woningeigenaren v1.indd   1 10/12/2021   15:5210/12/2021   15:52



EDITIE  VOOR WONINGEIGENAREN

PAGINA 2 GORECHT COURANT

OVERSTAPPENOVERSTAPPEN
OP INDUCTIEOP INDUCTIE

Bewoners van Gorecht-Noord die koken op een 
gastoestel, kunnen in 2021 en 2022 hun gastoestel 
inruilen voor een inductietoestel. Het team van 
Gasvrij Gorecht ontvangt regelmatig vragen over 
het overstappen op inductie. Charlotte de Haas, 
assistent projectleider bij Gasvrij Gorecht, geeft 
antwoord op de vragen die het team vaak ontvangt.

DE VEELGESTELDE VRAGENDE VEELGESTELDE VRAGEN

Kun je ons allereerst vertellen 
wanneer bewoners kunnen 
overstappen op inductie?
Charlotte: “Natuurlijk. De eerste groep  
bewoners van Gorecht-Noord kunnen  
overstappen sinds 11 oktober. Dit zijn de 
huiseigenaren, zij hebben hierover al een 
brief ontvangen. Zodra men de brief heeft 
ontvangen, kan een bewoner het inductie-
toestel aanvragen. Als bewoners graag  
willen wachten met het inruilen van hun 
gastoestel kan dat ook. Maar als een bewo-
ner gebruik wil maken van onze vergoeding, 
zal hij/zij uiterlijk 31 december 2022 het 
nieuwe inductietoestel moeten aanvragen.”

Ah, dat is duidelijk. En hoe  
vraag je het inductietoestel aan?
Charlotte: “Dat kan via onze website:  
https://gasvrijgorecht.nl/de-inductie 
regeling/. We merken ook dat sommige  
bewoners dit lastig vinden, dus bewoners 
kunnen ook langskomen tijdens ons spreek-
uur. Dan helpen wij ze met het aanvragen 
van het inductietoestel. We hebben elke 
maandag van 15:00 tot 17:00 spreekuur  
in de gemeenschappelijke ruimte van de 
Reensche Compagnie (Tak van Poort-
vlietstraat 361, 3602 PJ, Hoogezand).  
Alleen in de kerstvakantie (27 december  
en 3 januari) houden we geen spreekuur.”

En ze kunnen natuurlijk ook 
bellen en mailen naar jullie.
Charlotte: “Precies. We hopen dat iedereen 
die wil overstappen, ook kan overstappen. 
Daarom helpen we bewoners graag.  
Bewoners kunnen daarom ook mailen  
naar info@gasvrijgorecht.nl en/of bellen 
naar 06 155 750 22.”

Huiseigenaren kunnen dus al 
een tijdje overstappen. Toch zijn 
er huiseigenaren die een tijdje 
geleden het inductietoestel 
hebben aangevraagd, maar  
nog niets gehoord hebben.  
Hoe zit dat?
Charlotte: “We zijn druk bezig maar hebben 
wat vertraging. De gemeente kijkt naar de 
aanvragen, en keurt deze goed of af. Hier-
over ontvangt men altijd bericht. Men moet 
daarom nog even geduld hebben, maar we 
zijn ze zeker niet vergeten!”

Hebben bewoners ook keuze in 
welk toestel ze krijgen? 
Charlotte: “In principe houden we de regel 
aan: oud voor nieuw. Bewoners die nu bij-
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KERSTGROETKERSTGROET
 

Wij wensen u  
prettige feestdagen  

en een  
gelukkig 2022!

Groeten,  
Team Gasvrij Gorecht

voorbeeld een gastoestel hebben met  
4 pitten, kunnen deze inwisselen voor een 
inductietoestel met 4 pitten tot een waarde 
van maximaal € 1.000. Bewoners mogen 
ook overstappen op een andere elektrische 
kookplaat. Daarnaast is het mogelijk om te 
kiezen voor een luxer toestel, waarvoor je 
als bewoner zelf extra betaalt”

En die vergoeding, hoe werkt 
die precies? 
Charlotte: “Je krijgt als bewoner een nieuw 
kooktoestel die vergelijkbaar is met het 
oude kooktoestel. Het project betaalt  
de rekening tot € 1.000. Dit is voor de 
aanschaf van het inductietoestel en het 
aanpassen van de meterkast. Voor veel 
mensen zal € 1.000 genoeg zijn.”

Maar wat als je meer geld  
kwijt bent?
Charlotte: “Als een bewoner meer geld 
kwijt is dan € 1.000, dan zal hij/zij het  
resterende bedrag zelf moeten betalen.“

Is elke bewoner verplicht om 
over te stappen op inductie?
Charlotte: “Nee, voor huiseigenaren is 
overstappen niet verplicht. Maar met een 
vergoeding van maximaal € 1.000 vinden 
wij dit een mooie kans om het nu te doen. 
Uiteindelijk moet iedereen in Nederland 
van aardgas af. We weten niet of daar in 
de toekomst nog een vergoeding komt.”

Mogen bewoners zelf kiezen 
bij wie zij het inductietoestel 
kopen? 
Charlotte: “We hebben vanuit het project 
een aantal eisen opgesteld waaraan  
leveranciers moeten voldoen. Dit deden we 
samen met gemeente Midden-Groningen. 
Voldoet een leverancier aan deze eisen? 
Dan mag de leverancier meedoen.  
Bewoners kunnen zelf kiezen uit deze  
leveranciers.”

En wat als een bewoner voor 
een andere leverancier wil 
kiezen? Kan de bewoner 
deze leverancier aan jullie 
voorstellen?
Charlotte: “Ja, in principe kan elke leveran-
cier meedoen, zodat bewoners meer keuze 
hebben. Daarom kunnen bewoners zelf 
aan een leverancier vragen om zich bij ons 
te melden. Een leverancier kan zich bij  
ons aanmelden op de website, via  
https://gasvrijgorecht.nl/inductie/.  

Bewoners kunnen ook aan ons doorgeven 
welke leverancier ze missen. Wij zullen  
dan contact opnemen met de leverancier.”

Naast de vele vragen over 
het aanvragen van het 
inductietoestel, krijgen jullie 
ook vaak technische vragen. 
Charlotte: “Ja dat klopt. Veel bewoners 
willen bijvoorbeeld weten welke elektrische 
aansluiting zij nodig hebben in de woning. 
Dat is voor ons een lastige vraag, omdat 
dit afhangt van het inductietoestel dat de 
bewoner koopt. Daarom zeg ik altijd: vraag 
het voor de zekerheid na bij je leverancier. 
Zij kunnen er meer over vertellen.

Wel kunnen bewoners zelf al uitzoeken 
welke aansluiting ze hebben in de woning. 
Men kan dit controleren door het stop-
contact in de keuken te bekijken. Heeft 
het stopcontact 2 openingen? Dan is dit 
stopcontact alleen geschikt voor inductie-
toestellen die werken op 1 fase. Als een 
bewoner kiest voor een 1-fase inductie- 
toestel, is het niet nodig om de meterkast 
aan te passen. Dat scheelt toch weer.

Als het stopcontact in de keuken 5 ope-
ningen heeft, dan heeft de bewoner waar-
schijnlijk een aparte ‘kookgroep’ in de me-
terkast. Ziet deze groep eruit als 2 blokjes 
die aan elkaar vastzitten en samen 1 hen-
del hebben? Dan is het mogelijk om een 
inductietoestel met 2-fasen aan te sluiten.

Als de groep eruit ziet als 4 blokjes die 
aan elkaar vast zitten, en samen 1 hendel 
hebben, dan kunt u een inductietoestel met 
3-fasen aansluiten.”

Dat klinkt best ingewikkeld.
Charlotte: “Het is inderdaad even puzzelen. 
We raden daarom ook aan om een foto te 
maken van de meterkast en deze te laten 
zien aan de leverancier. Samen met de  
leverancier kan een bewoner kijken welk 
toestel het beste bij de bewoner past.”

Oké, dus zo kan een bewoner 
zelf al zien wat er mogelijk is in 
de woning?
Charlotte: “Precies. En als een bewoner 
bijvoorbeeld een meterkast en stopcontact 
heeft die geschikt is voor 1-fase, maar hij/
zij graag een inductietoestel wil kopen dat 
2-fasen of 3-fasen nodig heeft, dan zal 
de meterkast en het stopcontact moeten 
worden aangepast. Ook hierover kan de 
leverancier meer vertellen. De leverancier 
past de meterkast aan als dat nodig is. 
Ook hierbij kan men gebruik maken van de 
vergoeding van maximaal € 1.000.”

En de pannen, krijgen bewoners 
hier ook een vergoeding voor?
Charlotte: “Dat klopt, maar die is alleen 
te gebruiken door bewoners die ook echt 
overstappen van koken op gas naar koken 
op inductie of een ander elektrisch kook-
toestel. Veel pannen zijn geschikt voor 
inductie. Om bewoners tegemoet te komen 
wanneer pannen niet geschikt zijn, krijgen 
zij een waardebon van € 100 voor nieuwe 
pannen. Deze is in te wisselen bij Hema 
Hoogezand en Koken & Wonen Hooge-
zand.”

Maar hoe weet je of een pan 
geschikt is voor inductie?
Charlotte: “Dat is te testen met een  
magneetje. Blijft het magneetje aan de 
bodem van de pan plakken? Dan is de pan 
geschikt voor inductie. Ook pannen die  
eerder gebruikt zijn om op gas te koken, 
zijn vaak geschikt.”

Wat als iemand nog een andere 
vraag heeft? 
Charlotte: “We vinden het helemaal niet erg 
als bewoners vragen hebben, we hebben 
er alle begrip voor. Bewoners kunnen altijd 
langskomen tijdens het spreekuur, of  
contact met ons opnemen door te mailen 
en/of te bellen.”
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Gasvrij Gorecht is een samen- 
werkingsverband van de gemeente 
Midden-Groningen, Waterbedrijf 
Groningen Duurzaam, karton- 
fabriek ESKA en woningcorporaties 
Lefier, De Reensche Compagnie, 
Groninger Huis en Woonzorg  
Nederland.

www.gasvrijgorecht.nl
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CONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENS
 
Neem contact met ons op  
Heeft u vragen? Kom dan vooral 
langs tijdens één van onze inloop-
middagen. Vanaf 18 oktober zitten 
we elke maandag tussen 15:00 en 
17:00 in de gemeenschappelijke 
ruimte van de Reensche Compag-
nie (Tak van Poortvlietstraat 361, 
3602 PJ, Hoogezand). Tijdens de 
kerstvakantie (27 december en  
3 januari) houden we geen spreek-
uur. Of bel via de gemeente met 
Gasvrij Gorecht, telefoonnummer 
(0598) 37 37 37 of stuur een  
e-mail naar info@gasvrijgorecht.nl.

Oplossing:

WOORDZOEKER
PUZZEL

De oplossing van de vorige puzzel is: I N D U C T I E R E G E L I N G
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