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Gemeente Het Hogeland 

Aan: (in) formateur  

p.a. De Griffie 

 

 

 

Geachte (in)formateur, 

 

Aan het einde van de meteorologische winter van 2022 meldde het KNMI dat we in Nederland één 

van de zachtste winters in decennia achter de rug hebben. De grilligheid van onze winters krijgt in 

de huidige tijd steeds meer lading. Hoe vaak kunnen we nog op natuurijs schaatsen? Komen er 

vaker zware stormen? Krijgen we natte voeten? Hoe extreem wordt neerslag of juist droogte in de 

zomer? Daarnaast wijst de oorlog in Oekraïne ons pijnlijk op onze afhankelijkheid van aardgas, 

terwijl het gasverbruik in Groningen sinds 2015 ondanks allerlei inspanningen nagenoeg gelijk is 

gebleven. De energierekening is voor velen niet of amper betaalbaar, waardoor armoede in de 

Groninger gemeenten toeneemt. 

 

Uitdagingen genoeg voor het nieuwe college van Burgemeester & Wethouders van Gemeente Het 

Hogeland. Het goede nieuws is dat de transitie nog deze raadsperiode versneld kan worden door 

uitvoering te geven aan de Transitievisie Warmte. Het nieuwe college staat voor de belangrijke 

taak om de warmtetransitie tot achter de voordeur van inwoners en ondernemers te brengen en 

hierin belangrijke stappen te zetten. Zodat inwoners, instellingen en bedrijven in staat gesteld 

worden om gas te besparen of zelfs helemaal aardgasvrij te worden. Het Warmte Transitiecentrum 

Groningen (WTCG) helpt uw gemeente met deze regietaak en gezien de omvangrijke opgave 

blijven we dat graag doen. In deze brief delen we alvast een aantal handvatten en ideeën. 

 

De transitietaak van gemeenten wordt gesteund door het WTCG 

Gemeenten hebben een belangrijke rol gekregen in het coördineren van de warmtetransitie. Het is 

een enorme klus om de afgesproken nationale doelen voor CO2-reductie in 2030 te halen. En de 

tijd dringt, want niets doen gaat ten koste van de brede welvaart en kost bedrijven, inwoners en 

overheden veel geld.  

 

Het WTCG is begin 2021 opgericht om met deskundige ondersteuning en advies de 

warmtetransitie in Groningen te versnellen. Sindsdien werken we gezamenlijk met de gemeenten, 

de provincie en stakeholders aan de warmtetransitie. We hielpen gemeenten onder meer met het 

opstellen en in uitvoering brengen van de Transitievisies Warmte, we voerden onderzoeken en 

analyses uit, ondersteunden het participatieproces en pakten op verzoek van de gemeenten 

vraagstukken rondom energiebesparing, communicatie en betaalbaarheid op. 
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Input voor coalitieakkoord 

De besluiten van het college over de transitie van aardgas naar hernieuwbare warmtebronnen 

hebben invloed op de gezondheid, portemonnee en veiligheid van inwoners en dragen bovendien 

bij aan de (inter)nationale klimaatdoelstellingen. Welk resultaat wil uw college over vier jaar bereikt 

hebben? Op basis van de nationale afspraken (1,5 miljoen woning verduurzaamd in 2030) en de 

actuele ontwikkelingen rondom aardgas geven wij u de volgende 10 suggesties mee. 

 

 

 

 

 

Bespaar gas en bestrijdt armoede 

 

1. Stimuleer en vereenvoudig isolatie- en besparingsmaatregelen. Help barrières voor 

bewoners op te lossen. Werk samen met andere gemeenten en relevante partijen, want 

sommige barrières zijn te groot om alleen opgelost te krijgen. 

2. Stel een concreet doel voor de reductie van aardgas in woningen ten opzichte van het 

verbruik in 2020. Een doel van 10% in 2026 betekent voor Gemeente Het Hogeland dat 

er zo’n 3,7 miljoen m3 aardgas per jaar wordt bespaard. Met de huidige gasprijs is dat 

een totale jaarlijkse besparing van meer dan 10 miljoen euro voor de huishoudens in 

Gemeente het Hogeland. 

3. 9% van de bevolking van Gemeente Het Hogeland heeft te maken met 

energiearmoede Stel ook een doel voor het verminderen van energiearmoede en zet 

de betaalbaarheid van energie én de warmtetransitie centraal. 
 

Transitie in uitvoering 
 

4. Maak op basis van de Transitievisie Warmte een uitvoeringsagenda met een planning 

en begroting en verbind deze aan de (toekomstige) rijksbijdragen voor de 

warmtetransitie. 
5. In de huursector kunnen grote stappen worden gezet. Stem  prestatieafspraken met 

woningcorporaties daarom af op uw transitiedoelen en de uitvoeringsagenda. 

6. Bepaal voor welke wijken en dorpen er een uitvoeringsplan moet komen en betrek 

inwoners en bedrijven bij dit proces. 

7. Bepaal welke warmteprojecten opgeleverd kunnen worden of gestart kunnen 

worden. 

 

Samen kom je verder 

 

8. Maak  samenwerkingsafspraken met betrokkenen en andere overheden  voor de 

ontwikkeling van bovenlokale warmtebronnen en/of duurzame gassen, zoals groen 

gas of waterstof. 

9. Stel een participatieverordening op. Zo geeft u concreet richting aan de gewenste 

participatie in uw gemeente. Niet alleen voor de warmtetransitie, maar voor diverse 

beleidsterreinen. 

10. Zet de samenwerking tussen de gemeenten op dit thema voort voor meer slagkracht. 



 

Het WTCG staat klaar om te helpen 

Ons team van adviseurs en projectmanagers helpt gemeenten om resultaten te boeken en van 

elkaar te leren. Wij gaan graag met Gemeente Het Hogeland in gesprek over het versnellen van de 

warmtetransitie en het bereiken van de ambities van uw college. Over wat daarvoor nodig is en hoe 

het sneller kan. Over hoe we ervoor kunnen zorgen dat zo veel mogelijk huishoudens mee kunnen 

doen en hoe effectief kan worden samengewerkt met anderen. 

 

We wensen u veel succes met het vormen van een coalitieakkoord en als u dat wilt bieden we u 

graag de verdere handvatten om het thema warmtetransitie hierin een goede plek te geven. Voor 

vragen over deze brief, de warmtetransitie en/of het WTCG kunt u contact opnemen met mij of 

met één van onze adviseurs.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Warmte Transitiecentrum Groningen 

 

 

Johan Duut 

Directeur 


